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Життєві історії
у “Сімейному 
гніздечку” 10-11  стор.3 стор.

8  
стор.

Хресна дорога
об’єднала тисячі тернополян

20 квітня - хмарно з про-
ясненням, у другій полови-
ні дня дощ, температура по-
вітря вночі 5-8,  вдень 10-12 
градусів тепла. Схід сонця 
- 6.12, захід - 20.20. 

21 квітня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, тем-
пература повітря вночі 
3-5, вдень 7-10 градусів те-
пла. Схід сонця - 6.10, захід 
- 20.22. 

22 квітня - хмарно з про-
ясненням, без опадів, тем-
пература повітря вночі 4-8, 
вдень 12-17 градусів те-
пла. Схід сонця - 6.08, захід 
- 20.23. Повний місяць.

23 квітня - хмарно, дощ, 
температура повітря вно-
чі 6-7, вдень 9-11 градусів 
тепла. Схід сонця - 6.06, за-
хід - 20.25.

24 квітня - хмарно, в 
другій половині дня дощ, 
температура повітря вно-
чі 6-7, вдень 10-14 градусів 
тепла. Схід сонця - 6.04, за-
хід - 20.26. 

25 квітня - хмарно, дощ, 
температура повітря вно-
чі 5-6, вдень 11-14 градусів 
тепла. Схід сонця - 6.02, за-
хід - 20.28. 

26 квітня - хмарно з про-
ясненням, в другій поло-
вині дня можливий дощ, 
температура повітря вно-
чі 6-7, вдень 9-13 градусів 
тепла. Схід сонця - 6.00, за-
хід - 20.29.

Погода  
в Тернополі  
й області

Велелюдна процесія з хрестом Господнім традиційно пройшла центральними вулицями 
Тернополя. Минулих вихідних Хресна дорога об’єднала більше 5 тисяч греко-католиків, 
православних та римо-католиків у молитві за мир в Україні.

Фото  отця  Олега  ХАРИШИНА.

Ужгород: місто 
романтичних сакур,
міцної кави та 
незвичайних 
пам`ятників

13 стор.

Суниці
від ангела

Іван МАРЧУК:  
«Мистецтво  
для мене - 
як дихання»
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– Я вирішив, що долучившись до висадки дерев, діти більше 
дбатимуть про молоді рослини. Щоб ще більше заохотити дітей 
до подальшого догляду за деревами, ми дали їм можливість під-
писати ті, що висаджені ними. Для цього  невеличкі аркуші, на 
яких діти зазначили свої імена та прізвища, ми поклали у полі-
етиленові пакетики, які учасники акції прив’язали до посадже-
них дерев, – розповів Володимир Байгер.

Яким же було здивування організаторів акції, коли вони поба-
чили, що збіглося майже сто дітлахів із сусідніх десяти будинків.

Дорослі розповіли дітям, як правильно висаджувати та до-
глядати за ялинками. І після благословення священика, взяли-
ся за роботу.  Загалом того дня висадили сотню ялинок, горі-
хів та лип. Висадка дерев перетворилася для дітей у справжнє 
свято, тому вони навіть трохи засмутилися, коли закінчилися 
саджанці. А ще на всіх чекали гостинці від комунальників: малі 
господарі в знак вдячності за виконану роботу отримали цу-

керки, розмальовки 
та книжки, а їхніх ма-
тусь, які знайшли час 
для участі в акції, час-
тували морозивом.

П р е д с т а в н и к и 
«БПП «Солідарність» 
просять мешканців й 
далі доглядати за ви-
садженими деревами. 
І хоч у перші дні кому-
нальники підливали 
молоді рослини, далі, 
впевнені організато-
ри, діти робитимуть 
це і самі.

Висадити іменні дерева дітям допомогли 
представники «Солідарності» 

Доба політичного фарсу обійшлася 
Україні у 1,2 мільярда  

Парламент замість того, щоб у важкий для країни час 
працювати злагоджено й мудро, зробив усе, аби виклика-
ти недовіру в міжнародних кредиторів та відлякати ін-
весторів. Зокрема, «зависла» програма співпраці з МВФ. 
Останній транш від Міжнародного валютного фонду - 1,7 
мільярда доларів - Україна отримала ще в серпні 2015 
року. Світовий банк також узяв паузу. Звичайно, кредити 
потрібно повертати з чималими відсотками. Але, оскільки 
українські політики й урядовці заробляти гроші для дер-
жави не вміють, хоча багато з них - мільйонери, то позики 
для економіки, - наче крапельниця для хворого. 

Тим часом, саме парламент «з’їдає» чимало коштів 
платників податків. У держбюджеті-2016 на утримання 
апарату Ради передбачено 941 мільйон гривень. У видан-
ні «Сьогодні» підрахували: якщо розділити цю суму на 366 
днів, то один день роботи ВР обходиться українцям май-
же у 2,5 мільйона гривень. А за час кризи, яка тривала 57 
днів - від 16 лютого і до обрання нового прем’єра та уря-
ду, - «непрацююча» Рада коштувала 142,5 мільйона.

Крім того, неотриманий транш МВФ у сумі 1,7 мільяр-
да доларів разом із неотриманим кредитом США у розмірі 
мільярда доларів - це ще плюс 2,7 мільярда доларів. Якщо 
їх поділити на 57 днів кризи, виходить, що доба політич-
ного фарсу обійшлася Україні мінімум у 47 мільйонів до-
ларів або близько 1,2 мільярда гривень. 

Збиток від відтоку інвесторів та інших кредиторів та-
кож обчислюється мільярдами гривень, стверджують еко-
номісти. І хто за це відповість?  
33 гривні за долар і 40 - за гречку?   

Згідно з оновленим консенсус-прогнозом, підготовле-
ним Мінекономрозвитку на базі оцінок урядових та неу-
рядових організацій, споживча інфляція у нинішньому 
році прогнозується на рівні 15,4 відсотка в середньому за 

рік та 13,5 відсотка на кінець грудня. Найбільш песиміс-
тичні оцінки - 20 та 28 відсотків, відповідно.

Прогноз щодо курсу «зеленого» також не тішить. В се-
редньому він складе близько 27 гривень за долар. А на кі-
нець грудня нацвалюта може знецінитися до 28-33 гри-
вень за долар. 

Експерти не радять українцям сподіватися на дешеві 
продукти. Бо, якщо дорожчатиме інвалюта, ціни зроста-
тимуть. Впливатимуть на ціноутворення й інші чинни-
ки, в тому числі - спекуляції. Як, приміром, зараз на греч-
ку. Улюблений продукт вітчизняних політиків суттєво 
подорожчав. Кілограм крупи вартує 32 гривні, а подеку-
ди правлять і всі 40. Покупці шоковані. Експерти україн-
ської асоціації постачальників торгівельних мереж шо-
ковані також і називають подорожчання аномальним і 
необгрунтованим. 

За словами аналітика зернового ринку Мирослава Су-
ховія, торік з України експортували багато зернових за 
кордон. Якісних, звісно. Натомість, для своїх громадян ку-
пували цю ж гречку в Китаї та інших країнах. За останні 
шість місяців завезли шість тисяч тонн крупи. Кажуть, 
китайська гречка - кормова, тобто, призначена для тва-
рин. Але її змушені споживати українці-гречкосії. Прово-
кує подорожчання й паніка. Люди товар скуповують, а по-
стачальники і торгівельні мережі, користуючись нагодою, 
женуть ціни.   

Очікує українців і тривале комунальне «покращен-
ня». Аж до 2018 року продовжать підвищувати тарифи 
на компослуги: дорожчатиме газ, гаряча вода і опален-
ня, електроенергія. Про це також йдеться в оновленому 
консенсус-прогнозі Мінекономрозвитку і торгівлі.

У нинішньому році природний газ подорожчає на 26 
відсотків, у наступному - на 15-20 і в 2018-у - на 12 відсо-
тків. Тарифи на гарячу воду і опалення зростуть на 36 від-
сотків цьогоріч, на 20 - наступного року і на 15 відсотків 
– у 2018-у. Вартість електроенергії може підвищитися на 
52,5 відсотка цього року, на 10-30 відсотків у 2017-у і на 20 
відсотків у 2018 році.

Уряд Гройсмана: камікадзе-2?
Екс-прем’єр Арсеній Яценюк називав уряд політичними 

камікадзе. Реально ж, уряд став своєрідним камікадзе для 
держави. Розчарування українців, корупція - середній роз-
мір хабара виріс на третину - до 40 тисяч гривень,  владні 
скандали, - такий спадок Яценюка-«камікадзе». І пам’ятник 
при житті: «Європейський вал», який виявився пшиком за-
ради піару. Про  фортифікаційні споруди між Україною та 
Росією відставний прем’єр говорив багато. На їх зведення 
виділили кошти. Гроші пропали, «Стіни» немає…       

А в боротьбі між реформаторами і консерваторами у 
державній службі Яценюк став на бік останніх, кажуть екс-
перти, і залишив після себе громіздкий бюрократичний 
апарат із досі радянською культурою управління. Ось та-
кий «проєвропейський» політик…

Новий прем’єр-міністр Володимир Гройсман себе ка-
мікадзе не називає. Але особисто йому та урядовцям до-
ведеться непросто. Яценюк на політичну пенсію не зби-
рається і, ймовірно, опонуватиме очільнику Кабміну. Не-
гласне протистояння можливе і з боку депутатів із фрак-
ції «Народного фронту». 

Крім того, в українців мізерна довіра до влади. І, на-
приклад, згадане підвищення вартості комуналки може 
боляче вдарити по рейтингу уряду та прем’єра.       

На новий уряд і персонально на прем’єра ляже відпо-
відальність за розв’язання політичної кризи й вихід зі 
складного економічного становища. 

Також суттєва проблема уряду і президента в тому чис-
лі - Верховна Рада. Нардеп від БПП Сергій Лещенко у сво-
єму блозі для «Нового часу» написав, що Рада перетвори-
лася «у найбільший бізнес-клуб Європи». Депутат вважає: 
в умовах, коли фракції «Самопоміч», «Батьківщина» і «ра-
дикали» перейшли в опозицію, єдиним резервом коаліції 
можуть бути лише олігархічні клуби, оформлені як депу-
татські групи - «Воля народу» або «Відродження». Тому за 
кожне голосування Гройсману доведеться щось «відстіба-
ти - посаду, потік, тендер, держпідприємство». А це озна-
чає, що новий уряд приречений на корупційні скандали. 

Ольга ЧОРНА. 

Верховна Рада - «найбільший 
бізнес-клуб Європи»Війна на Сході обходиться Україні 

дорого. Але й політичні кризи 
вартують недешево. Через 

недолугість та зажерливість вітчизняного 
політикуму та підкилимні ігри економіка, 
яка й без того паралізована, втрачає 
мільярди. 

Не просто висадити дерева, 
а й підписати їх маленьким 
мешканцям проспекту 

Злуки у Тернополі запропонували 
представники «БПП «Солідарність»- 
секретар міськради Віктор 
Шумада, який посприяв у закупівлі 
посадкового матеріалу і головний 
інженер ПП «ТернопільКомсервіс» 
Володимир Байгер. 15 квітня вони 
організували толоку з мешканцями 
будинків цього району.

У Тернополі 
відбудеться 

передвеликодній 
ярмарок

У Тернополі 23 
квітня відбудеться 
передвеликодній 

сільськогосподарський 
ярмарок.

Відповідне розпоряджен-
ня підписав міський голова 
Сергій Надал, повідомили у 
прес-службі мерії.

Торгуватимуть на 
майданчику на перехрес-
ті вул. Миру-Дружби (ма-
сив «Дружба»); на майдан-
чиках перед центральним 
стадіоном; біля магазину 
«Україночка» (масив «Схід-
ний»); біля ринку «Галиць-
кий» (масив «Сонячний»).
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Народ і влада на цьому свя-
ті були навдивовижу од-

ностайними: пошанування ху-
дожника має бути не лише в 
Картинній галереї, а й у шко-
лах  міста та області, щоб усі 
мали змогу причаститись до 
геніальних робіт людини, яка 
створила п’ять тисяч полотен 
і зупинятись на цьому не зби-
рається. «Важливо, щоб Іван 
Марчук інфікував нас своєю 
любов’ю до творчості й Укра-
їни. Завдяки йому наша об-
ласть може стати відомою в 
усьому світі»,- сказав голова 
облдержадміністрації Степан 
Барна. Рік Марчука у Тернопо-
лі ознаменується і погашен-
ням марки, і врученням премій 
його імені талановитим дітям 
художніх шкіл.

Уже тривалий час у нашо-
му місті мусується питання 
про надання під галерею Івана 
Марчука приміщення в Терно-
пільському замку, але зруши-
ти його з  «мертвої точки» ніх-
то не взявся. Отож, на відкрит-
ті виставки  голова Спілки ху-
дожників Ігор Дорош виба-
чився за ненадання мистець-
кої площі Іванові Степанови-
чу в Тернополі і, на підтримку 
обіцянки міського голови Сер-
гія Надала про передачу замко-
вих залів під галерею Марчука, 
пообіцяв йому ще й робітню. 
Можна лише привітати такий 
намір і сподіватися, що цього 
разу обіцянка не буде марною 
і швидко втілиться в життя. Бо 
художник уже зневірився у всі-
ляких обіцянках, починаючи з 
президента Ющенка з закла-
денням капсули під майбутню 
галерею Марчука біля Андріїв-
ського узвозу. Не вийшло – ні  
на Андріївському, ні на Печер-
ську,  тож нехай би вже вийшло 
в Тернопільському замку. Об-
ласний центр міг би стати в 

перспективі мистецькою Мек-
кою, куди б стікалися туристи 
з усіх куточків, щоби побачи-
ти, подивуватись творіннями 
нашого генія. Щоб доторкну-
тись до землі, яка дала світові 
відомих людей у царині науки, 
техніки, мистецтва. А їх не пе-
релічити!

Людиною, прикутою до га-
лери творчості, назвав ху-

дожника архіваріус і друг Бог-
дан Хаварівський. «В облархі-
ві,- розповів він,- зберігається 
запис про те, що предок і тез-
ка Івана Степановича ще на по-
чатку 19-го століття просив-
ся, щоб його взяли  в Почаїв-
ську лавру ткачем. Можливо, 
тут криється пояснення цього 
загадкового  «пльонтанізму» 
у творчості Майстра? Він пе-
редавався генетично і постій-

но довершувався, вдосконалю-
вався – аж поки не став його 
«самобутньою технікою». Цей 
чоловік буде в архіві небесно-
му, бо його творчість вийшла 
далеко за межі світу. Треба зро-
бити все від нас залежне, щоби 
ці унікальні речі не виходи-
ли за межі Тернополя – міста, 
ошляхетненого  Марчуком».

У слові-зверненні до  сво-
їх шанувальників зворушений 
художник зауважив, що тво-
рив наперекір обставинам, бо 
мистецтво було йому  потріб-
не, як дихання. На його твор-
чому шляху було багато пе-
репон: не випускали з країни, 
не визнавали, не приймали у 
Спілку, досі не дали державної 
майстерні… Втрачено чимало 
часу, але не змарновано. Він за-
повзято  працює, живе за «чор-
ним» календарем, де немає ви-

хідних. А п’ять тисяч його тво-
рів розсіяні по всіх континен-
тах, окрім, напевно, Антарк-
тиди. «Нині такі часи, коли 
пензлик у руки не лізе,- каже 
він,- то я приходжу в студію і 
розмовляю зі своїми картина-
ми…»

Державні мужі заявляють, 
що треба створювати пози-
тивний імідж України у світі, 
однак нічого для цього не ро-
блять. Культура в Україні роз-
вивається окремо від держави.

Українська земля народжує 
найбільше талантів, але 

не пестить, не плекає їх. Якби 
мене не стало в сімдесят, то 
нині був би пошанований… 
Але тішить те, що я ще живий, 
можу чарувати людей, отриму-
вати їх визнання. І це для мене 
дуже важливо. Кожен нині ви-

Такого  «аншлагу», 
як на відкритті 
в Арт-галереї 
експозиції 
полотен народного 
художника, 
лауреата 
Шевченківської 
премії, одного 
з геніїв світу, 
нашого земляка 
Івана Марчука, не 
пам’ятаю. Повен 
зал неймовірної 
притягальності 
полотен і тисячі 
зачарованих очей. 
Цією виставкою 
започатковуються 
ювілейні торжества 
з нагоди 80-річчя 
всесвітньо відомого 
Майстра пензля.

несе з цієї виставки, хто скіль-
ки зможе, а я дарую всім Сонце 
і Ліс, Луки і Поля, та ще й хати-
ну край села… Збагніть світи, 
які ще нікому не з’являлись!»

А на полотнах – від вер-
шин і до глибин – цілий спектр 
осягнутого, осмисленого і не-
зримого, прихованого, «вики-
ду» підсвідомості. Художник 
ніби препарує живу істоту, ви-
вертаючи на лице глибоко за-
ховане, неусвідомлене, те, що 
ще спить.

Тепло родинної хати, рід-
ної природи – притягальне, 
манливе, що дихає спокоєм у 
промінні небесних світил, і хо-
лод незнаного, навіть страх, 
але також знадливий, з бажан-
ням осягнути ту невідомість. 
Ліричний настрій пір року, 
чари місячної ночі, містичні 
породження уяви при пломені 
свічі, ритми сонця, мелодії вес-
ни -  скільки музики й душі у 
цих творіннях!

Окремо - цикл «Погляд у 
безмежність», сповнений ди-
наміки,  наступальної рішу-
чості, неспокою, навіть глу-
хого крику, якоїсь прихованої 
суті  незнаних істот, що вири-
вається назовні, неначе попе-
реджує людство про щось…

«Генотипом вольності» на-
звав свою виставку художник- 
перфекціоніст у всьому – в ма-
лярстві і у слові. І кожен від-
відувач винесе із неї, що зу-
міє, а художник з мудрістю 
Діда-Всевіда, осяянням Проро-
ка і душею дитини і далі пра-
цюватиме без вихідних, щоб 
дарувати людству скарби сво-
го таланту, розуму й душі. Хай 
береже його небо для України!

Влада СОБУЦЬКА.

Продовження 
теми - 8 стор.

Іван МАРЧУК:  
«Мистецтво  
для мене - 
як дихання»
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“Стала енергія” 
береже гроші громади

Для багатьох з нас терміни “стала енергія”, “тер-
момодернізація”, “енергоефективність” видають-
ся дещо далекими від повсякденного життя. Проте, 
саме вони напряму пов’язані з тим, скільки ми за-
платимо у майбутньому за “комуналку”. 

“Стала енергетика” на муніципальному рівні - це 
система заходів, що дозволяє економити кошти тер-
нополян, включає фінансову допомогу, консультації 
фахівців, технології. 
 “Стала енергетика” на муніципальному 
рівні - це система заходів, що дозволяє 
економити кошти тернополян

Щоб пояснити, наведемо простий приклад. 
Встановлення сучасного автоматичного циркуля-
ційного насосу дозволяє у певні періоди зменшити 
споживання електроенергії у 3 рази. Насос сам ви-
мірює тиск у системі постачання гарячої води і пе-
ремикається у більш економний режим, коли тиск 
підвищується. Це трапляється, наприклад, вдень, 
коли люди на роботі і скорочується споживання га-
рячої води.

Це економія в масштабах одного будинку. А є ще 
економія в масштабах цілого міста, коли автомати-
ка, встановлена на насосних станціях, дозволила 
зменшити споживання на 2,6 млн. кВт год. в рік. Для 
міського бюджету - це кілька мільйонів зекономле-
них коштів, які можна спрямувати на оплату інших 
послуг. Те ж саме стосується, наприклад, переходу 
комунальних підприємств від старих котелень до 
сучасних, що зменшує споживання газу на 80 %.

Тернопіль добрий партнер, бо 
має відкриту владу

Протягом останніх чотирьох років Тернопіль 
став одним з трьох міст України включно з Києвом 
і Кам’янець-Подільським, які найактивніше беруть 
участь у міжнародних програмах з модернізації сис-
тем теплопостачання. Як зазначив керівник фонду 
“E5P” Андерс Лунд, з Тернополем приємно працю-
вати, бо тут є розуміння і підтримка з боку міської 
влади. 
Андерс Лунд: «З Тернополем 
приємно працювати, 
бо є підтримка міської влади»

Міський голова Тернополя Сергій Надал у чер-
говий раз довів хист доброго управлінця, здатно-
го знаходити позабюджетні кошти для модерні-
зації міста. Тернопіль отримав 10 млн. єврокреди-
ту і 5 млн. єврогранту на модернізацію системи те-
плопостачання. Вже почалася робота із проведення 
тендерних закупівель необхідного обладнання.  

“Проект, який йде спільно з європейським бан-
ком реконструкції і розвитку та фондом “Е5Р”, згідно 
якого ми отримали десять мільйонів євро кредиту. 
П’ять мільйонів євро Е5Р- надав грантом Тернополю 
для реалізації проекту “Реконструкція тепломереж 
та подачі теплої води”. “Наразі відбуваються тендер-

ні процедури і початок закупівлі обладнання”, – роз-
повів міський голова Тернополя Сергій Надал у рам-
ках проведення заходів “Днів сталої енергії”.

В рамках проектів, що реалізовуються коман-
дою чинного мера, заплановано встановити біль-
ше 500 лічильників тепла та 250 індивідуальних 
теплових пунктів (ІТП). Майже 90 ІТП встановлять 
вже цього року до початку зимового періоду. Меш-
канці вул. Лучаківського, що користувалися ІТП од-
ними з перших, вже цього року відчули полегшен-
ня, коли рахунки за комунальні послуги зменшили-
ся на 60 %. Тепер програму запроваджують у місті.

У місті навчатимуть 
господарювати

Вже з липня цього року всі будинки в Украї-
ні передадуть в управління об’єднанням співвлас-
ників будинків або керуючим компаніям. Ця масш-
табна реформа покликана зробити нас господаря-
ми у своїх будинках. Проте, очевидно, що Україна 
не зовсім готова до такої реформи. Людям бракує 
досвіду управління майном багатоквартирного бу-
динку. 

У кого запитати? Де знайти кошти? Що треба ро-
бити у першу чергу і як забезпечити тепло та гаря-
чу воду? Де шукати допомоги у випадку непередба-
чуваних ситуацій? Це далеко не повний перелік пи-
тань, з якими зіштовхнеться практично кожен, хто 
буде керувати господарством багатоквартирного 
будинку. 
Сергій Надал:  Зберегти житло
 у належному стані, забезпечити його 
належним обслуговуванням - 
наше головне завдання

Ще півроку тому міський голова Тернополя Сер-
гій Надал після проведення зустрічей з представ-
никами ОСББ дав доручення розробити проект 
ресурсно-інформаційного центру.  Із 15 квітня у Тер-
нополі розпочав свою роботу Ресурсний центр під-
тримки ОСББ. Це спільний проект міської влади і са-
мих представників ОСББ. 

“Зберегти житло у належному стані, забезпе-
чити його належним обслуговуванням - наше го-
ловне завдання на найближчі півроку. У ресурсно-
му центрі надаватимуть тернополянам консульта-
ції представники банків, виробники енергоефек-
тивного обладнання, фахівці ЖКГ та діючих у міс-
ті ОСББ. Вони розповідатимуть, як створити ОСББ, 
як управляти будинком, як утеплити будинок і т.п. 
Окрім того, ми хочемо допомогти усім ОСББ отри-
мати енергетичний паспорт. Показати, як можна зе-
кономити”, - зазначив Сергій Надал під час відкрит-
тя центру. Міський голова наголосив - це буде по-
стійна робота. 

Загалом, варто зазначити, що Тернопіль є одним 
з небагатьох українських міст, де налагоджено до-
брий контакт між людьми та міською адміністраці-
єю. Проблеми є, але їх вчаться вирішувати спільно. 
Реформа системи житлово-комунального господар-
ства є добрим прикладом цього.

 «14 квітня у Верховній Раді 
сталося остаточне закріплен-
ня олігархічного перевороту, 
який відбувся після Революції 
Гідності. Ми побачили, що де-
мократичної революції не іс-
нує, тому що з усіх демокра-
тичних фракцій, які є в цьо-
му парламенті, за новий уряд 
Гройсмана-Порошенка про-
голосувало всього 206 народ-
них депутатів при необхідних 
226», – зазначила Тимошенко.

Лідер фракції заявила, що 
голосування за новий уряд 
відбулося на основі поєднання 
кланів, залишків Партії регіо-
нів, а також частини фракцій 
БПП і Народного фронту.

Тимошенко наголосила, 
що «Батьківщина» голосувала 
проти такого уряду: 

«Ми не можемо підтрима-
ти зосередження монополь-
ної влади в руках Президен-
та України, тому що насправ-
ді пан Гройсман є невід’ємною 
частиною команди Петра По-
рошенка, і це означає, що глава 
держави відповідає в країні за 
все, що відбуватиметься», – по-
яснила голова фракції.

 Юлія Тимошенко також на-

гадала, що «Батьківщина» пе-
реходить в демократичну про-
європейську опозицію.

На її переконання, україн-
ське суспільство негайно має 
об’єднатися для розробки но-
вого альтернативного курсу 
розвитку країни.

«Наше завдання: раз і наза-
вжди відкинути олігархію, со-
ціальне знищення людей, всі 
сили спрямувати на підтримку 
середнього класу, малого і се-
реднього підприємництва, за-
хисту української землі, фер-
мерських господарств, націо-
нальних виробників», – пере-
конана народний депутат.

За її словами, люди, які зби-
лися в так звану нову коаліцію, 
не проаналізували помилок 
уряду Яценюка, що призвели 
до повного економічного й со-
ціального колапсу в країні. 

«Ця так звана «коаліція» 
скасувала рішення парламен-
ту про незадовільну роботу 
Яценюка і його уряду. Такого 
обману Україна давно не бачи-
ла, щоб так маніпулювали го-
лосуванням у Верховній Раді!» 
– обурилася Тимошенко.

www.batkivshchyna.te.ua

це економія коштів 
тернополян взимку

“Стала енергія” –

Вдруге у Тернополі відбулися 
“Дні сталої енергії”. 
Заключним етапом захо-
ду став семінар, який зібрав 
представників 22 компаній 
з 15 країн світу, а також 
представників влади міста 
та області. Тернопіль матиме 
підтримку для продовження 
модернізації, що зекономить 
кошти тернополян взимку. 

«Батьківщина» пішла 
в опозицію, щоб не співпра-

цювати з олігархічним урядом

Нюанси реєстрації платником ПДВ
«За який період розраховується обсяг постачання товарів у 

розмірі 1 млн. грн. для обов’язкової реєстрації платником ПДВ у 
разі переходу зі спрощеної системи оподаткування на загальну?».

У разі переходу суб’єктів господарювання зі спрощеної системи 
оподаткування на загальну, за умови, що загальна сума від здій-
снення операцій з постачання товарів чи послуг протягом остан-
ніх 12 календарних місяців сукупно перевищує 1000000 гривень 
(без урахування податку на додану вартість), платник податку по-
винен зареєструватися платником ПДВ. При визначенні мільйон-
ного порогу для реєстрації платником ПДВ, потрібно враховувати 
також і той період, під час якого підприємство перебувало на спро-
щеній системі.

Реєстраційна заява подається не пізніше 10 числа першого ка-
лендарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших по-
датків і зборів.

Детальніші консультації з цього - у Центрі обслуговування 
платників за адресою: вул. Білецька, 1 і за телефоном: 43-46-10.

Відділ організації роботи Тернопільської ОДПІ.

Лідер «Батьківщини» 
Юлія Тимошенко за-
явила, що фракція 
проголосувала проти 
нового уряду, бо не 
може підтримати 
тотальну олігархіза-
цію держави.

Увага змінено ставки!
З 01.01.2016 року змінено ставки оподаткування по еколо-

гічному податку та рентних платежах. Зокрема, начальник від-
ділу адміністрування місцевих податків, екологічного податку 
та рентної плати Мар’яна Андрійчук зазначила, що ставка по-
датку на підземні води за перший квартал 2016 року по Терно-
пільській області становить – 87,98 грн за 100 м куб.

Змінені ставки по екологічному податку та рентних плате-
жах розміщено на сайті ДФС України. Усі суб’єкти господарської 
діяльності, що здійснюють звітування в електронному вигля-
ді, можуть отримати нові ставки по платежах через оновлення 
програм.

Детальніші консультації із даного питання – у Центрі обслу-
говування платників за адресою: вул. Білецька, 1 та за телефо-
ном: 43-46-10, 43-46-47.

Відділ організації роботи Тернопільської ОДПІ.
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Загалом за два роки цієї цивілізаційної 
трагедії Україна недорахувалася більше 9 ти-
сяч своїх громадян, ще приблизно 21 тисяча 
людей постраждали, а більше мільйона – ста-
ли переселенцями. 

Щодня на полях боїв у середньому гину-
ло троє військових, а десятеро – зазнавали 
поранень. І це - лише за офіційними даними 
ООН.

Не менше вражають й інші цифри. Напри-
клад, один день проведення так званої анти-
терористичної операції обходиться бюдже-
ту у 70-100 мільйонів гривень. З початку за-
провадження військового збору із зарплат та 
інших виплат державну казну вже поповни-
ли майже 14 мільярдів гривень, у тому числі 
у 2015 році – більше 9 млрд., а за три місяці 
цього року – 2,4 млрд.

Ще більше мільярда гривень зібрали во-
лонтерські організації. Щодня приблизно 50 
українців добровільно перераховують на по-
треби нашої армії від 15 до 3000 грн.

Однак, жодна статистика не може відо-
бразити реальний стан справ на Донбасі, де 
не вщухають запеклі бої за кожен метр укра-
їнської землі.

Ні Європа з Америкою, ні вітчизняна вла-
да, ні контактні групи у Мінську, схоже, не 
можуть розв’язати конфлікт, який вже дав-
но пустив метастази в усі сфери нашого сус-
пільного життя. 

Минув ще рік – як довгий-довгий спе-
котний день, що ніяк не закінчиться про-
холодною вечірньою тишею, і не настане 
кришталево-росяний світанок нашої надії…

Юрко СНІГУР.

А поки головний кат українських без-
невинно засуджених у Росії Путін вдає на-
чебто тримає все під контролем, проти 
народного депутата України, члена по-
стійної делегації у ПАРЄ, Героя України  
Надії Савченко на її батьківщині все час-
тіше звучать щонайменше несправедли-
ві, начебто викривальні подробиці... На 
кшталт відмови старенької Надіїної ма-
тері від земельної ділянки у 10 соток. Бо, 
бачте, місце розташування не влаштовує. 
Оскільки земля там занадто дешева.                                                                       

Не оминають можливості деякі ві-
тчизняні профі у галузі права прискіпу-
ватися і до так званого закону Савченко. 
Згідно з яким, лякають українців, на сво-
боду вже цього року вийдуть 6 тисяч за-
суджених.

На сьогодні перша тисяча з них уже 
покинула тюремні камери. Серед них – 
такі відомі, як суддя-колядник зі Львова 
Зварич та колишній нардеп-убивця Ло-
зінський.

Отже, із закону й почнемо. Адже не-
дарма кажуть, що добрими намірами ви-
стелена дорога до пекла. Тим паче, що На-
дія, погодившись стати співавтором зако-
ну, щиро вірила: люди, які тривалий час 

утримуються в СІЗО, а таке буває від 2-3 і 
до 6-7 років, мають право на те, аби один 
день мук у пеклі, їм зараховували за 2... 
Тим паче, що не всі вони насправді вину-
ваті – це Савченко чудово знає із власно-
го життя...

На біду, закон виявився недосконалим. 
Як, власне, і сотні – якщо не тисячі інших, 
ухвалених усіма без винятку нашими пар-
ламентами. Хто ж конкретно і з якою ме-
тою зробив його співавтором  Савченко? 
Аби гарантувати швидке ухвалення? Чи 
щоб дискредитувати льотчицю Надію, 
яка не є фахівцем у царині юриспруденції?

Але ж два інших співавтори закону – 
професійні юристи. Більше того – канди-
дати юридичних наук! Це колега Савчен-
ко по фракції  «Батьківщина» Іван Круль-
ко і нардеп із «Народного фронту» Леонід 
Ємець.

Чому ж тоді, коли заходить мова про 
цей закон, чуємо прізвище лише Савчен-
ко - випускниці Харківського авіаційного 
університету? Хіба то з її волі закон всту-
пив у силу? Та ні!

Діяти він почав аж після того, як свій 
підпис під ним поставив кандидат юри-
дичних наук Петро Порошенко. Так, саме 

він, Президент України.
До слова, свою дисертацію з проблем 

права Петро  Олексійович захистив сво-
го часу в Одеській юридичній академії. 
Котру і тоді, коли Порошенко захищався, 
і нині очолює сумнозвісний Сергій Кива-
лов.

А перед Порошенком свій підпис під 
цим же законом поставив ще один ди-
пломований юрист – тодішній спікер, а 
нинішній глава уряду Володимир Грой-
сман...

Отже, із законом Савченко все зрозумі-
ло: він має до неї такий же стосунок, як і 
до Крулька, Ємця, Гройсмана і Порошенка.

А тепер – про земельну ділянку, котру 
Надія мала б отримати як учасниця АТО. 
Але досі не отримала. Начебто через пе-
ребірливість матері. Яка не захотіла, щоб 
землю її доньці виділили у Биківні – дуже 
трагічному, як відомо з історії, місці, запо-
вненому тисячами останків безневинно 
убитих в роки Другої світової війни... 

Та й нині на тому місці – густий ліс. Од-
нак столична влада саме в Биківні взяла-
ся виділяти землю бійцям АТО. А де іще, 
коли  в столиці та довкола неї земелька 
зайнята маєтками владоможців та олігар-
хів?

Плюс 5 з половиною гектарів для бу-
дівництва нової шоколадної фабрики 
треба було якнайкращих знайти. І зна-
йшли! Саме там, де найбільший виробник 
шоколаду в Україні захотів...

Ідемо далі, до зарплати народного де-
путата Надії Савченко. Точніше – до її, цієї 
зарплати, відсутності. Адже, починаючи 

з жовтня 2014 року, відколи запрацював 
нинішній парламент, Савченко її жодно-
го разу не отримала. І це при тому, що Ко-
мітет з національної безпеки та оборони, 
членом якого є Надія, одноголосно ухва-
лив рішення про те, що зарплату за неї 
отримуватимуть мама або сестра.

- У Надії випадок особливий. Вона у 
російському СІЗО, - пояснив тоді секре-
тар Комітету Іван Винник. - Тож у табелі 
їй ставитимуть робочі дні. Адвокати Сав-
ченко вже в курсі...

На жаль, продовження ця добра спра-
ва не отримала. Як вже повідомляла наша 
газета, на сайті Верховної Ради день за 
днем проти прізвища Савченко з’являвся 
один і той же рядок: «відсутня з невідо-
мих причин».

А якщо відсутня, то про яку зарплату 
мова? Та й навіщо вона Надії: у СІЗО її сяк-
так годували, поки їла. Безплатно. Але 
оскільки голодує вона частіше, ніж їсть, 
та й до магазинів із-за грат не випуска-
ють... Це могло б бути навіть трохи сміш-
но, але... Випадок не той – трагічний... І що 
з того, що про незламну українку Савчен-
ко знає, захоплюється нею і вимагає її як-
найшвидшого звільнення весь цивілізо-
ваний світ? В Україні ті, хто мав би і пови-
нен зробити для Надії все можливе і не-
можливе, поспішають занадто повільно. 
Більше того, з чиєїсь злої подачі на Сав-
ченко вже починають лити бруд.

Тому... Я дуже хочу помилитися, але ви-
дається, що хтось почав боятися її повер-
нення в Україну...

Тетяна САВКІВ.     

Закон Савченко,
земля Савченко, 
зарплата Савченко...                                    
Але найперше – життя Надії Савченко. Воно може 

закінчитися будь-якої миті. Адже почувається українська 
бранка за кремлівськими гратами вкрай недобре. 

Настільки недобре, що путінські кати поки лише погрожують 
їй етапуванням із СІЗО до колонії. Однак робити цього не 
наважуються. Тому що навіть тюремний лікар, який стежить за 
самопочуттям Надії, ще тиждень тому попередив: етапування 
Савченко рівноцінне її смерті...                         

А рік – як день без вечора і ранку
Минув уже другий 

рік російсько-
української війни. 

Стали історією ще 365 
днів наймасштабнішого 
у Європі збройного 
протистояння між 
проімперськими 
амбіціями Кремля 
та волелюбними 
намірами українців 
жити у суверенній 
демократичній країні.

– Найчастіше тернополяни не до-
тримуються правил зупинки, не ви-
конують вимог знаків та паркуються 
у невстановлених місцях, – зауважив 
начальник патрульної поліції Терно-
поля Володимир Струк. – Ви вже мали 
нагоду переконатися, як завдяки ро-
боті наших патрульних вдалося роз-
вантажити центральну частину міс-
та. Є, щоправда, ще кілька проблем-
них ділянок, але ми над ними поси-
лено працюємо. За місяць ми допра-
вили 30 автомобілів на штрафмай-
данчик. Серед них і автомобіль з пе-
ревареними номерами агрегатів. Та-
кож, оформили 29 адмінматеріалів за 
керування транспортними засобами 
у стані сп’яніння. Окрім того, почали 
посилено працювати з пішоходами. 
Спершу патрульні робили пішоходам-
порушникам усні зауваження, а те-
пер їм виписують постанови, однак 
це стосується не всіх, а лише зухвалих 
порушників, які перебігають дорогу 
у невстановлених місцях, створюючи 
аварійні ситуації.

За місяць нам вдалося виявити, за-

тримати і доправити до відділу полі-
ції 4 осіб, які перебували у криміналь-
ному розшуку. 

Днями патрульна поліція Терно-
поля долучилася до боротьби з не-
санкціонованою торгівлею. Це - одна з 
найболючіших проблем міста. Зокре-
ма, охоронцям порядку вдалося лікві-
дувати 30 торгових точок. А нещодав-
но керівництво патрульної поліції іні-
ціювало створення бази даних для по-
передження крадіжок велосипедів.

– Це лише тернопільська база, – 
зазначив заступник начальника па-
трульної поліції Олег Сороковий. – 
Внести свій велосипед до неї може 
кожен охочий містянин, підійшовши 
на вулиці до патрульних і вказавши 
свої дані та технічні характеристи-
ки велосипеда. Якщо, раптом, його 
викрадуть, то легше буде поверну-
ти, та й злодії невдовзі почнуть усві-
домлювати, що продавати такий ве-
лосипед буде ризиковано. Словом, 
роботи в нас  чимало. Намагаємося 
усіма силами берегти спокій терно-
полян.

Тернопільські патрульні 
наштрафували на півмільйона

5071 виклик та 2065 адмінматеріалів – саме такий підсумок роботи 
патрульної поліції Тернополя за місяць роботи. Найбільше постанов па-
трульні винесли за порушення правил дорожнього руху – 1880 на загальну 
суму 520 тисяч гривень, з них вже оплачено близько 300 тисяч.
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 Закінчення школи є найбільш хви-
люючим моментом у житті кожного 
старшокласника. Уся метушня  навколо 
вступу до вишу, вибору майбутньої про-
фесії та успішного написання ЗНО вима-
гає  працьовитості та великих зусиль. І 
все-таки, найочікуванішою подією для 
одинадцятикласників є випускний бал. 
Скільки ж вартує така оказія сьогодні?

Прощання з безтурботними шкіль-
ними роками прийнято відзначати па-
радом, застіллям та гулянням до світан-
ку. Але скільки усе це коштує? Скажімо, 
середня вартість суконь у дівчат – від  5 
до 8 тисяч  гривень, взуття – 1,5 -3 тися-
чі. Парадні костюми хлопців теж добря-
че б’ють по кишені – від 3500 до 7000 
гривень, взуття – від 1,5 тисячі. Проте, 
святковий образ для випускниць обі-
йдеться дорожче. Куди ж без зачіски та 
макіяжу? На це дівчата витратять  при-
близно 700 гривень. Плюс 2-3 сотні на 
манікюр.

 Найстильніші випускниці можуть 
дозволити собі дизайнерські сукні. Тут 
ціни захмарні – від 10 до 20 тисяч гри-
вень. Словом, кожна дівчина на випус-
кному балі зможе відчути себе, мов ін-
дійська наречена у шовкових шатах та 
золоті.

А що самі випускники кажуть про 
підготовку до випускного балу і як мож-
на заощадити кошти, залишаючись  
святково та гарно вбраними? Способа-

ми економії діляться учні 11-А класу 
Тернопільської ЗОШ №29.

 Мар’яна Яріш та Настя Хоменко, на-
приклад, вважають доцільним пошиття 
сукні.

«Оскільки пошиття і покупка плат-
тя обходяться приблизно в одну ціну, 
я зробила вибір на користь  першого. 
Впевнена, що буду задоволеною кінце-
вим результатом, адже сама оберу фа-
сон, тканину, оздоблення сукні», – каже 
Настя. Мар’яна ж взялася за виготовлен-
ня плаття з допомогою сестри-швачки. 
«Це обійдеться дешевше для батьків-
ської кишені. А головне, моя сукня точ-
но буде унікальною», -  посміхається ді-
вчина.

Іванна Квасна пішла на досить  ризи-
кований крок, замовила випускне плат-
тя через Інтернет. Запевняє, їй пощас-
тило знайти «свою» сукню. До речі, за-
мовлення плаття через соціальну ме-
режу обходиться значно дешевше, ніж 
його покупка чи  пошиття , проте вар-
то користуватися послугами довірених 
інтернет-магазинів, аби не отримати 
неякісний товар.

Роман Підгорецький після тривалих 
пошуків образу на випускний бал, пере-
свідчився, що вибір костюмів  для юна-
ків не надто великий.  На ринку хоч де-
шевше, але щось оригінальне знайти 
важко. Не особливо тішать і дорогі «бу-
тіки», та й ціни там захмарні. І все ж ви-

пускник надав перевагу одному з мага-
зинів Тернополя, де вже придбав кос-
тюм  за доступною ціною.

Не усім поталанило знайти  наряд у 
нашому місті. Анастасія Бойко, напри-
клад, шукала випускне плаття у Львові. 
«У місті Лева, звісно, є  більше магазинів 
та ательє, де  можна придбати сукню на 
будь-який смак за такою ж ціною, як і в 
Тернополі».

Тож кожен одинадцятикласник уже 
підібрав собі образ до випускного балу  
та впевнений, що у цей особливий день 
буде виглядати якнайкраще.  

Наступний етап – ресторан. Де продо-
вжується святкування з вчителями, дру-
зями та батьками. Таке гуляння коштує в 
середньому 500-600 грн. з людини, проте 
усе залежить від місця проведення.

Чи вартує ця подія таких витрат? Так 
чи ні, та щороку одинадцятикласники 
приходять на своє останнє шкільне свя-
то у все оригінальніших, дорожчих сук-
нях та костюмах, намагаючись пере-
вершити попередників. Це призвело до 
того, що тепер випускний у загальноос-
вітній школі – це, у першу чергу, не свя-
то юності, мрій та прощання з дитин-
ством, а парад достатку українських ро-
дин. У якому, не всі з однаковим успіхом 
можуть взяти участь.

Ірина ВІВЧАР,
одинадцятикласниця Терно-

пільської ЗОШ №29. 

Щороку напередодні свята Воскресін-
ня Христового благодійні організації в 
Україні збирають кошти на допомогу для 
соціально вразливих верств населення. 
В гостях у підопічних Саранчуківського 
будинку-інтернату для одиноких преста-
рілих територіального центру соціально-
го обслуговування (надання соціальних 
послуг) Бережанського району  з подарун-
ками побували представники Всеукраїн-
ської благодійної християнської церков-
ної місії «Віфлеєм» під керівництвом Лесі 
Дубілевської та  об’єднаної групи волон-
терів Міжнародного благодійного фонду 
«Чесна Україна» (кер. Люба Солтис). Гос-
ті вручили стареньким солодощі, одяг, по-
спілкувалися з  ними, побажали здоров’я, 
миру й благополуччя. Мешканці й члени 
колективу «оселі для старості» щиро по-
дякували благодійникам за щедрі дарун-
ки. Нині важливо, аби такі будинки для 
одиноких престарілих людей були затиш-
ними, комфортними й добротними, щоби 

старенькі почувалися тут, як удома.
Із такими ж подарунками доброчинці 

побували в Бережанській школі-інтернаті. 
Зустріч пройшла в зворушливій, позитив-
ній атмосфері й принесла всім радість і за-
доволення. Учні радо прийняли подарун-
ки щедрих гостей. Благодійники пообі-
цяли із такою приємною місією навідува-
тись на Бережанщину частіше.

Тетяна БІДЗІЛЯ. 

Напередодні  Великодня  доброчинці  
завітали  з  подарунками

Перше в Україні сонячне дерево 
з`явилося у центрі Тернополя.  
Замість крони у нього – дві 

сонячні батареї, за допомогою яких 
воно вироблятиме електрику. На 
стовбурі дерева різноматітні кабелі, 
завдяки яким тернополяни зможуть 
зарядити мобільні телефони та інші 
гаджети.

“Сонячне дерево” подарував місту місце-
вий підприємець. Сподіваємось воно стане 
у пригоді як тернополянам, так і туристам, 
адже не кожен при собі має зарядний при-
стрій чи кабель, – розповідає заступник місь-
кого голови Владислав Стемковський. –  В 
Україні ще ніде не було нічого подібного, а в 
Європі це вже давно запроваджено. Тут мож-
на відпочити, адже є дерев’яна лавка, безко-
штовно використовувати “wi-fi” та зарядити 
свій гаджет. А ще метою установки «соняч-
ного» дерева є підвищення обізнаності, розу-
міння і використання поновлюваних джерел 
енергії.

  Свято юності чи парад
достатку українських родин?
Одинадця-
тикласниця 
Тернопіль-
ської ЗОШ 
з’ясовувала, 
у скільки 
цього року 
обійдеться 
випускний 
бал

Сонячне дерево 
для тернополян

Напередодні Великодня  ви також можете зробити добру справу і 
допомогти тим, хто понад усе на світі мріє про родинне тепло.  

Всеукраїнська християнська церковна місія “Віфлеєм” запрошує до 
співпраці всіх, кому не байдужа доля одиноких стареньких, сиріт. Да-
вайте разом зробимо їх життя кращим. 

Координати Всеукраїнської благодійної християнської церков-
ної місії «Віфлеєм»: код 24628594, тел.: 067-707-32-35 – керівник мі-
сії, 067-208-48- 37 – секретар місії, благодійний р/р 26009060772373; 
церковний р/р 26009060772384 в Тернопільській філії ПАТ «А-Банк», 
МФО 307770, м. Тернопіль, вул.Руська,11.
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Московія небезпечніша 
за «Ісламську державу»

Міністр закордонних справ Поль-
щі Вітольд Ващиковський на міжна-
родній конференції з питань безпеки 
у Братиславі заявив, що Росія стано-
вить загрозу самому існуванню євро-
пейських країн і небезпечніша за екс-
тремістську «Ісламську державу». За 
його словами, дії РФ є надзвичайно не-
безпечними тому, що «вони можуть зни-
щувати держави». А криза з мігранта-
ми чи діяльність терористичних органі-
зацій, таких, як «Ісламська держава», не 
становлять загрози існуванню Європи, 
сказав польський міністр. 

Яка зарплата 
у президента США Обами?

Президент США Барак Обама отри-
мав у 2015 році мінімальний дохід за 
весь час перебування на посту глави 
держави, передає «Associated Press». 
Згідно з інформацією Білого дому, до-
хід Обами склав трохи більше 436 ти-
сяч доларів. При цьому, він і його дру-
жина Мішель Обама заплатили 81,5 ти-
сячі податків. Основну частину доходу 
склав прибуток, отриманий від реаліза-
ції написаної президентом у 2006 році 
книги, продажі якої падають. У докумен-
ті йдеться, що близько 15 відсотків сво-
го доходу, тобто, майже 64 тисячі дола-
рів, Обама витратив на благодійність. 
Варто зазначити, що прибутки прези-
дента найбагатшої в світі країни не спів-
розмірні з доходами і витратами перших 
осіб в Україні, міністрів, депутатів та ін-
ших посадовців.  

Чеську республіку 
перейменують

Чеська республіка хоче коротко 
назватися Чехією. Влада країни планує 
звернутися в ООН з проханням внести 
зміни в базу даних географічних назв, 
але для цього необхідне рішення пар-
ламенту, пише «The New York Times». 
Для просування ідеї зміни назви створе-
но сайт «Go Czechia», де йдеться, що на-
зва Czechia використовувалася ще у XVII 
столітті. Однак, серед можливих варі-
антів перейменування розглядалися й 
інші, у тому числі, Чехландія і Богемія. 
Чеська республіка утворилася у 1993 
році, коли Чехословаччина розділилася 
на дві країни. 

У Японії робот пішов до школи

Робот-гуманоїд Pepper, який вміє 
розмовляти, офіційно прийнятий у 
середню школу в японському місті Ва-
седа (префектура Фукусіма). Робот на-
вчатиметься разом із дітьми, повідомля-
ють іноЗМІ. На вступній церемонії учнів 
закликали максимально скористатися 
унікальним шансом спілкування з ро-
ботом, оскільки це стане їм у пригоді в 
майбутньому. Сам Pepper заявив: «ніко-
ли не думав, що буде прийнятий у люд-
ську школу», і пообіцяв докладати у на-
вчанні якнайбільше зусиль. Робот уміє 
розмовляти не лише японською, а й ан-
глійською. Оснащений великою кіль-
кістю камер і датчиків, які дозволя-
ють йому розпізнавати практично весь 
спектр людських емоцій: радість, сму-
ток, страх, хвилювання, роздратуван-

ня. Залежно від ситуації, Pepper може за-
сміятись у відповідь на жарт або ж ві-
зьметься втішати. 

Мусульмани танцювали 
після терактів у Бельгії

Міністр внутрішніх справ Бельгії 
Жан Жамбон заявив, що «значна час-
тина» бельгійських мусульман «тан-
цювала», коли відбулися терористич-
ні атаки. Про це повідомляє «AFP». Жам-
бон також підкреслив, що політика інте-
грації іноземців у Бельгії провалилася. І 
зазначив, що жителі мусульманської ко-
муни Моленбек всіляко заважали полі-
ції під час спецоперації із затримання 
організатора паризьких терактів Сала-
ха Абдесалама. «Вони кидали каміння та 
пляшки в поліцейських та представни-
ків преси при затриманні Салаха Абдес-
лама. Це - реальна проблема. Терористів 
ми можемо ізолювати від суспільства. 
Але вони лише нарив, під яким - ракова 
пухлина, яку набагато важче лікувати», - 
сказав Жамбон.

МЗС Британії працевлаштувало 
бездомного кота

МЗС Британії взяло на роботу без-
домного кота. Про це повідомляє ВВС 
з посиланням на дипломатичне відом-
ство. Робота кота на ім’я Пальмерстон 
- ловити мишей у будівлі міністерства. 
Водночас, у відомстві поспішили запев-
нити громадян Британії, що утримання 
«нового співробітника» не коштуватиме 
платникам податків жодного пенса. «За 
утримання кота відповідатимуть спів-
робітники міністерства», - йдеться в за-
яві МЗС. У відомстві також підкреслили, 
що «прибуття Пальмерстона на дипло-
матичну службу в ролі Головного Мишо-
лова допоможе знизити кількість шкід-
ників у будівлі МЗС».

Німці й українці найчастіше 
купують нерухомість у Польщі

За 2015 рік іноземці купили 3,7 ти-
сячі будинків у великих містах Польщі. 
Більшість квартир і будинків придбали 
покупці з України та Німеччини. Про це 
пише «Gazeta Wyborcza» з посиланням на 
дані міністерства внутрішніх справ і адмі-
ністрації Польщі, якому тамтешні нотарі-
уси зобов’язані повідомляти про інозем-
них покупців при оформленні докумен-
тів. Українці придбали 627 квартир за-
гальною площею 35,4 тисячі квадратних 
метрів. Видання зазначає, що з кожним 
роком усе більше громадян України ви-
являють інтерес до польської нерухомос-
ті. У середньому купують житло площею 
58 квадратних метрів. Це свідчить, що по-
купці - не українські бізнесмени і олігар-
хи, які розглядають нерухомість Польщі 
як безпечну інвестицію. Більшість прода-
них квартир припадає на Варшаву, Краків 
і Вроцлав - міста, де легше знайти роботу. 
Найбільше ж нерухомості в Польщі купи-
ли громадяни Німеччини. 

Сад і дача подовжують життя
Люди, які мають сад чи дачу, жи-

вуть довше, звісно, за умови, що вони 
проводять там певний час. Такий ви-
сновок учених Гарвардського універси-
тету, які за кілька років опитали понад 
108 тисяч жінок стосовно їхнього само-
почуття та стилю життя, пише «The Daily 
Mail». Виявилося, що у міських жителів, 
які рідко спілкувалися з природою, на 12 
відсотків вищий рівень смертності. А та-
кож – більша загроза розвитку раку чи 
респіраторних захворювань. Мешканці 
ж зелених районів мали на 34 відсотки 
нижчий рівень потенційно смертельних 
респіраторних захворювань і на 13 від-
сотків - нижчий рівень ймовірності по-
мерти від онкології. Зелені зони також 
лікують депресію, забезпечують психо-
логічний добробут і допомагають втек-
ти від проблем.

Підготувала Ольга ЧОРНА. 

Україна
Гройсману рік навчання доньок 

обійшовся у 2,5 мільйона 
Володимир Гройсман із дружиною 

Оленою виховують трьох дітей - доньок 
Христину та Юлію і чотирирічного Да-
вида. За повідомленням газети «Експрес», 
старша донька Юля декілька років тому пе-
реїхала до Англії, де навчається в Лондон-
ському університеті на юридичному фа-
культеті. Вартість курсу навчання сягає 
$60 тисяч. Середня донька Христина вчила-
ся у Вінницькій школі-ліцеї №7. Заклад ви-
різняється якісною освітою і найкращою 
в місті матеріальною базою. Після того, як 
Гройман став віце-прем’єр-міністром, Хрис-
тина переїхала до Києва й пішла навчатися 
до Новопечерської школи. У цьому приват-
ному закладі вартість навчання за два семе-
стри складає 275 тисяч гривень. А щоб по-
трапити на вступні іспити, потрібен внесок 
у розмірі $170. Провчилася Христина там 
недовго. Торік переїхала до старшої сестри 
у Лондон, де у приватній школі-пансіонаті 
«CAST College» опановує спеціалізацію 
«Мистецтво і дизайн» із вивченням ан-
глійської та французької мов. Навчальнi 
корпуси і кампус школи-пансiонату - в са-
мому центрi Лондона, поряд iз вiдомими 
унiверситетами країни. Вартiсть навчання 
й проживання двох дiтей обійшлася Грой-
сману близько 2,5 мiльйона гривень.

У МінАТО - за повернення 
соцвиплат на окупованому Донбасі

Міністр з питань окупованих терито-
рій і внутрішньо переміщених осіб Укра-
їни Вадим Черниш виступає за повер-
нення соціальних виплат і пенсій грома-
дянам на окупованих територіях Донба-
су. Про це він заявив у інтерв’ю «Дзеркалу 
тижня». А також сказав, що не бачить сенсу 
в економічній блокаді окупованих терито-
рій Донбасу, якщо політика держави спря-
мована на його реінтеграцію. «Результат 
плачевний. Контрабанда заповнила офіцій-
ний торговий люфт. На тимчасово окупова-
них територіях господарюють рубль і ро-
сійські товари. А люди ще більше віддаля-
ються від України», - зазначив Черниш.

ГРУшникам дали по 14 років
Голосіївський районний суд Києва за-

судив російських військових Євгена Єро-
феєва та Олександра Александрова до 
14 років ув’язнення з конфіскацією май-
на. Відповідне рішення на засіданні 18 квіт-
ня оголосив головуючий суддя Микола Ді-
дик. У цей термін їм буде зараховано час пе-
ребування в СІЗО: один день попереднього 
ув’язнення - як два дні основного покаран-
ня. Тобто, Єрофеєв і Александров відбули 
вже майже два роки ув’язнення. Також ска-
зано, що вони перебуватимуть під вартою 
до набуття чинності вироків. Колегія суддів 
визнала винними російських військовос-
лужбовців у веденні агресивної війни за по-
передньою змовою, сприянні терористич-
ній організації, здійсненні теракту. Єрофеє-
ва й Александрова затримали у травні 2015 
року в Луганській області після бою, в яко-
му загинув український військовий.
Парубій хоче візового режиму з РФ

Новопризначений спікер Верховної 
Ради Андрій Парубій заявив, що висту-
пає за введення візового режиму з Ро-
сією. Про це він заявив в ефірі телекана-
лу «1+1». «Перебуваючи на посаді секрета-
ря РНБО, я виступав з ініціативою введення 

візового режиму з Російською Федерацією. 
Ця моя позиція залишається. Я вважаю, це 
той шлях, який ми повинні пройти. Коли ми 
бачимо агресію з боку якої-небудь держави, 
такі відносини зупиняються і призупиня-
ються», - сказав Парубій. При цьому він не 
відповів, чи буде поставлено на голосуван-
ня питання про розрив дипломатичних від-
носин з РФ.
Старий Кабмін у шість разів збіль-

шив надбавки новим міністрам
Із 1 травня надбавки чиновникам ви-

щого рангу збільшаться у шість разів. Це 
випливає із постанови №292 від 6 квітня, 
опублікованій на сайті уряду. Згідно з доку-
ментом, держслужбовець 1-го рангу отри-
муватиме надбавку до посадового окладу в 
розмірі тисячі гривень. Далі, з кожним зни-
женням рангу, сума надбавки зменшува-
тиметься на 100 гривень. Чиновники най-
нижчого, 9-го рангу, можуть розраховувати 
на надбавку у 200 гривень.

І в Україну їдуть 
іноземні медичні туристи 

В Україну щороку приїжджає 45-50 
тисяч іноземних медичних туристів. Іно-
земців цікавить штучне запліднення, лі-
кування стовбуровими клітинами, суро-
гатне материнство, офтальмологія і сто-
матологія. Про це розповіла президент 
Української асоціації медичного туризму 
Віолетта Янішевська, повідомляє «Газета 
по-українськи». Іноземців також цікавить 
пластична хірургія і реабілітація - оздоров-
лення в санаторіях та спа-центрах. А також 
кардіохірургія, лікування ДЦП, аутизму в 
клініці професора Козявкіна. У середньому 
іноземний медичний турист витрачає 2-2,5 
тисячі доларів. Іноді європейцям вдома до-
водиться кілька місяців чекати на операцію 
або МРТ, тому шукають лікування в інших 
країнах. Україна приваблює меншими ціна-
ми, сучасними технологіями і якісним об-
слуговуванням. Йдеться, звісно, про при-
ватні медзаклади, зазначила Віолетта Яні-
шевська. Ціни на медпослуги в Україні на 
30-40 відсотків нижчі від європейських. 
Крім європейців, лікуватися в Україну їдуть 
з Казахстану, Узбекистану, Азербайджану. 

Судді хочуть отримувати 
50 тисяч гривень на місяць

Судді повинні отримувати зарпла-
ту не менше двох тисяч доларів, заяви-
ла голова Ради суддів України Валенти-
на Симоненко. «Зараз зарплати почина-
ються від 12 тисяч гривень... Ця сума у рай-
центрі Закарпатської області та в районно-
му суді Києва - дві великі різниці… Зарплата 
судді повинна бути на європейському рів-
ні, тому що у нас європейські ціни. Думаю, 
це має бути не менше двох тисяч доларів, 
тобто, десь 50 тисяч гривень - це старт для 
райцентру», - сказала Симоненко в інтерв’ю 
журналу «Кореспондент». При цьому, голо-
ва Ради суддів України наголосила, що має 
бути жорсткий контроль і жорстке пока-
рання. «Звісно, покарання можливе лише в 
разі, якщо МВС працює професійно. Особли-
во щодо суддів… Судді - самі юристи. І будь-
який прорахунок правоохоронців буде ви-
користаний на користь цього недобросо-
вісного і злочинного судді. Він знає, як це 
зробити», - додала Симоненко.

Доведеться платити 
за вимкнене світло

Із переходом до ринкових тарифів 
та прийняттям закону «Про ринок елек-
троенергії України» введуть абонпла-
ту за приєднання квартири або будин-
ку до електромережі. Українці будуть 
зобов’язані платити за електрику незалеж-
но від того, користуються нею чи ні. Про 
це в ефірі «Чорноморської телерадіоком-
панії» розповів експерт з питань енергети-
ки Валентин Землянський. І зазначив: за-
раз важко сказати, як зміняться тарифи, од-
нак,  плату за користування електромере-
жею буде введено.

Україна Світ
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Також відбулася презентація  
альбому з майже 30-ма  шаржова-
ними портретами Івана Марчука, 
зробленими  художником Мико-
лою Дмітрухом. Видання альбому  
та фотовиставка приурочені  до 
80-річчя живописця.

Олег Снітовський запрезен-
тував близько 50-ти фотографій 
Івана Марчука, що зображають 
легендарного художника таким, 
яким він є у буденному житті та 

звичному для нас середовищі. По-
дорожуючи куточками Тернопіл-
ля, спілкуючись з людьми, Мар-
чук постає перед нами  звичайною 
людиною, яка щиро любить рід-
ну землю, захоплюється та зача-
ровується  її природою. Олег Сні-
товський майстерно передав усю 
ту любов, що переповнює митця, 
коли він  споглядає дива рідного 
краю, занурюючись глибоким по-
глядом у сині води озер, крокуючи 

лісом чи просто вітаючись із зем-
ляками.

На питання: чому саме Іван 
Марчук?, Олег Снітовський відпо-
відає:

– Як, чому? Бо він - геній!  Мар-
чук входить до сотні геніїв сучас-
ності, він наш земляк. Я  прагнув 
зробити нестандартні фото.  В Ін-
тернеті можна побачити сотні 
знімків  Івана Марчука, проте зна-
йти «неофіційного» художника 
поза межами виставки чи майстер-
ні – майже неможливо. На пред-
ставлених фотографіях Марчук 
лежить на сіні, десь він півня обі-
йняв… На цих фотосесіях не було 
організованості і правильності.  
Виставка названа «Вітражі душі», 
адже загадкова душа людини змі-
нюється залежно від зовнішніх об-
ставин. І ви можете побачити, Мар-

чука веселим і сумним. Усе це відо-
бражено на світлинах. Ми будемо 
мандрувати від одного райцентру 
до іншого, адже це – рік Івана Мар-
чука  на Тернопільщині.

А про геніального художника 
Олег Снітовський сказав:

– З ним приємно працювати. 
Бути поруч з такою незвичайною 
людиною завжди цікаво. Він про-
стий, доступний і справді є народ-
ним художником, тому що народ 

його люблять і цінує його твор-
чість.

Іван Марчук на виставці охо-
че фотографувався зі своїми ша-
нувальниками та з цікавістю роз-
глядав знімки.  З першого погляду 
зрозуміло, що митець –  творча, за-
гадкова, глибока й водночас про-
ста, відкрита людина, що й проде-
монстрував Олег Снітовський на 
своїх світлинах.

Ірина ВІВЧАР.

Як тернопільський журналіст 
Олег Снітовський знайшов 
«неофіційного» Івана Марчука

На час Хресної дороги, яка 
тривала три години, рух тран-
спорту на вулицях міста пе-
рекрили. Цьогоріч захід при-
святили постраждалим від ро-
сійської агресії на сході Украї-
ни. Вісімдесятикілограмовий 
дерев’яний хрест несли пред-
ставники духовенства, вла-
ди, громадських та молодіж-

них організацій, лікарі, педаго-
ги, журналісти, а також учасни-
ки АТО. 

Маршрут релігійної ходи 
традиційно пролягав через Те-
атральний майдан, де молитов-
но вшанували бійців Небесної 
Сотні та загиблих воїнів АТО, які 
віддали своє життя за Україну. 

- Наші хлопці, які на пере-

довій захищають Батьківщину, 
також несуть  цей хрест, - каже 
прес-секретар Тернопільсько-
Зборівської архиєпархії УГКЦ 
Олег Харишин. - Ми повинні 
не забувати про це і  будувати 
Україну, за яку вони там вою-
ють. Ми повинні боротися, щоб 
подолати корупцію, власні грі-
хи, збудувати чесне, справедли-
ве суспільство. 

Під час  14 стацій тисячі тер-
нополян роздумували над Хрес-
ною дорогою Ісуса Христа: чи-
тали страсні Євангелії, вико-
нували духовні пісні, склада-

ли спільну молитву за мир і ці-
лісність України. На стації, при-
свяченій Героям Небесної со-
тні, вірян зустріли 30 хорових 
колективів із Польщі, Молдо-
ви, Румунії, Замбії, Конго, Ніге-
рії та України. Вони приїхали 
до Тернополя на Міжнародний 
фестиваль-конкурс «Я там, де 
є благословення». Музиканти з 
усього світу разом з тернополя-
нами виконали церковний гімн 
«Боже великий, єдиний, нам 
Україну храни».

Очолив молитву архиєпис-
коп і митрополит Тернопіль-

сько-Зборівський Василій (Се-
менюк) та єпископ-помічник 
Теодор (Мартинюк). Архиєре-
їв супроводжували близько 120 
священиків та членів монаших 
згромаджень.

Після того, як перед Архика-
тедрою встановили дерев’яний 
хрест, митрополит  подякував 
вірним за чисельну присутність 
та небайдужість до долі своєї 
держави.

Ірина ВІВЧАР.

Фото Володимира ЯВНИЧА
та отця Олега ХАРИШИНА. 

Хресна дорога 

Велелюдна процесія з хрестом Господнім традиційно 
пройшла центральними вулицями Тернополя. 
Минулих вихідних Хресна дорога об’єднала 

більше 5 тисяч греко-католиків, православних та римо-
католиків у молитві за мир в Україні.

об’єднала тисячі тернополян

Минулої п’ятниці в Українському домі 
«Перемога» можна було споглянути 
серію світлин, які відкривають нам душу 

справжнього генія сучасності – Івана Марчука. На 
різножанрових  фотографіях Заслужений журналіст 
України Олег Снітовський майстерно показав усі 
тонкощі поетичної душі художника, що розкрилися 
під час невимушених  прогулянок митця Тернополем 
та областю.
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Цю рослину називають чудовим засобом для 
очищення крові та лімфи. Сік кульбаби, що виді-
ляється на зламі, містить гіркоти, які активізують 
процес виділення жовчі, травних ферментів. Тому 
посилюється якість і швидкість перетравлен-
ня їжі, знижується ризик так званих хвороб обмі-
ну речовин (камені в печінці, нирках та сечовому 
міхурі, вугрі, фурункули, висипання на шкірі, від-
кладення солей у кістках). 

Листя та суцвіття кульбаби багаті на вітаміни 
С, Е, В1, каротин та мінеральні солі - заліза, фос-
фору, магнію, кальцію. Соком із коренів кульбаби 
виводять сухі мозолі, бородавки, видаляють вугрі, 
веснянки та різноманітні шкірні плями. 

Сприятливо діє кульбаба і на сполучні ткани-
ни, помічна при подагрі та ревматизмі. Частота 
больових атак скорочується й інтенсивність болю 
слабшає.

Збирати кульбабу потрібно лише навесні. 
Саме тоді рослина має найбільше цілющих влас-
тивостей. Квіти збирають подалі від доріг, під-
приємств, гаражів тощо, аби пилок був чистим і 
не містив токсичних речовин. Найціннішою час-
тиною кульбаби вважається коріння. Його вико-
пують з ґрунту, розщеплюють і підвішують ра-
зом зі стеблами для просушування в провітрю-
ваному місці. При температурі до 40°С можна су-
шити його і в печі.

СТРЕС І НАПРУГА
Сльози завжди виникають від 

будь-яких переживань. Крім тих 
випадків, коли ви чистите цибу-
лю, звичайно. І ці переживання, 
радісні чи сумні, вимагають свого 
виходу. Немає нічого гіршого, ніж 
зібратися в кулак в цей момент 
і затиснути емоції. Так ви тільки 
зруйнуєте свою нервову систему.

Хочете плакати? Плачте. Ба-
чите, що людина плаче - дайте їй 
«проревітися», не зупиняйте. З 
медичних досліджень, 88,9% лю-
дей після плачу відчувають зна-
чне поліпшення стану. І тільки 
8,4% - погіршення.

ЩОБ ЗМЕНШИТИ ТИСК
Під час плачу зменшується 

частота серцевих скорочень і зни-
жується кров’яний тиск. Це ще 
одне дослідження, проведене з 
учасниками груп психотерапії, під 
час якого вони плакали багато і 
від душі.

ПЛАЧ ЗНЕБОЛЮЄ
Наш організм влаштований 

так, що під час плачу виробляєть-
ся велика кількість гормонів, що 
знижують больові відчуття. Тому 

не має значення, обпеклися ви 
або він не передзвонив - вам стане 
легше, якщо ви поплачете.

СЛЬОЗИ РОБЛЯТЬ 
ВАС ЩАСЛИВИМИ
Парадоксально? Ні. Якщо ви 

дозволяєте собі відчувати емо-
ції в усьому їх діапазоні, не уника-
ючи навіть найважчих, ви гострі-
ше відчуєте ті моменти, коли ви 
по-справжньому щасливі. Це сво-
го роду гімнастика для психіки.

ЦЕ ДОЗВОЛИТЬ 
ВАМ ЛЕГШЕ ДИХАТИ
Сльози проходять через сліз-

ну протоку і носовий прохід, де 
вони контактують зі слизом. Ми 
всі сопливі, коли плачемо. Це до-
бре і правильно, так все і задума-
ла природа.

ЗАХИСТ ДЛЯ ОЧЕЙ
Також сльози виникають при 

подразненняі очей. Пил, вітер, за-
пах цибулі або перцю - все це ви-
кликає рясну сльозотечу. Не по-
спішайте витирати очі, щоб збе-
регти косметику. Поплачте і очис-
тіть очні яблука від усіх подразни-
ків. Сльози, крім іншого, ще й зне-
заражують ваші очі.

Суперечки щодо оптимальної тривалості сну не 
вщухають ось уже кілька десятиліть. Хтось стверджує, 
що досить спати 6 годин на добу, хтось говорить про 

8-годинний сон, іноді називають інші цифри.
Безумовно, кожна людина - особлива, але загальні норми сну вче-

ні вивели. На думку медиків, ці норми - оптимальна тривалість сну 
для дорослих. 

Зокрема, вчені стверджують, що занадто короткий і занадто три-
валий сон сприяють виникненню хронічних захворювань. Ще одне 
дослідження, показало, що люди, які сплять в середньому 5 і менше 
годин, або більше 9 годин, мають значно більше проблем зі здоров’ям, 
причому не тільки фізичним. Найпоширеніша проблема у людей, які 
недостатньо сплять, - це стан тривожності та депресія.

Більше 30% людей мають проблеми зі сном. Згідно з науковими 
дослідженнями, оптимальна тривалість сну для здорової дорослої 
людини - від 7 до 8 годин на добу.

Однак, не все так просто. Відомо, наприклад, що 1-2 години сну 
вдень можуть замінити кілька годин сну вночі. Хоча існує зворотна 
сторона медалі - денний сон може стати причиною нічного безсоння.

Спортсменам і тим, хто виконує протягом дня важку роботу, варто 
зробити поправку - їх організму необхідний більш тривалий сон, від 
8 до 10 годин на добу.  Є люди, здатні прекрасно висипатися за 5 або 6 
годин. Але таких людей - не більше, ніж 5%.

Загалом, намагайтеся спати не менше 7 годин на добу, але не біль-
ше 9 (за нечастими винятками). Саме така тривалість сну оптималь-
на для імунної системи і здоров’я людини.

народної медицини

Цілющі краплини 

Кульбаба –
ліки під ногами 

Щоб зміцнити своє 
здоров’я, варто 
інколи переводити 

погляд з аптечних вітрин під 
власні ноги. Саме тут є ліки, 
що допомагають без побічних 
ефектів. Одну з перших позицій 
серед таких помічників 
займає...  звичайнісінька 
кульбаба.

Чай з кульбаби

1 ст. л. подрібненого кореня 
залити склянкою гарячої води, 
кип’ятити на слабкому вогні 15 
хв, настоювати до охолоджен-
ня, процідити. Вживати при хво-
робах печінки, жовчного міхура, 
жовчнокам’яній хворобі, гастри-
тах зі зниженою кислотністю, ко-
літі, геморої, а також для поліп-
шення травлення та видільної 
функції нирок.
Кульбабове вино

Потрібно: 200 г квітів кульба-
би, 10 л води, 1,5 кг липового меду. 
Свіжі квіти залити водою й додати 
мед. Поставити в тепле місце для 
бродіння. Можна скористатися 
спеціальним бутлем з відвідною 
трубкою. Коли вино перебродить, 
відцідити й зберігати в холодно-
му місці. Пити по 20-50 мл до їди. 
Таке вино сприяє роботі печінки 
та підшлункової залози.

Варення з кульбаби 
З кошиків кульбаби можна 

приготувати духмяне, янтарне, 
красиве варення. Беруть 350-400 
кошиків рослини, 2 лимони (мож-
на замінити 0,5 чайної ложки ли-
монної кислоти), 1,5 кг цукру і 1 
літру води. Коли все готове, ли-
мони зі шкіркою ріжуть і варять 
10 хв. з квітками кульбаби. Насто-

юють протягом ночі. Потім масу 
відціджують, додають цукор і ва-
рять до готовності, тобто до гус-
тини меду. Гаряче варення розли-
вають в банки, закатують криш-
ками. Коли використовують ли-
монну кислоту, то додають її за 
15 хв до готовності суміші. Серед 
зими можна проводити лікуваль-
ні курси – пити 10 днів по чайній 
ложці тричі на день після їди. Чу-
дово очищує кишечник.
Салат 
малокалорійний

Такий салат допоможе позбу-
тися кількох зайвих кілограмів. 
Потрібно: 200 г листя кульбаби, 
2 зварених накруто яйця, зелена 
цибуля, сіль, домашня сметана. 
Молоді листочки помити, подріб-
нити, посолити й зачекати, доки 
вони пустять сік. Додати дрібно 
порізані яйця, цибулю, сметану. 
Їсти такий салат бажано протя-
гом 14 днів. Листя кульбаби міс-
тить тартронову кислоту, яка діє 
як суперспалювач жиру, а також 
багато вітамінів та мікроелемен-
тів, які допоможуть позбутися аві-
тамінозу.

Корисна «кава»

Коріння кульбаби ретель-
но промити, підсушити та під-
смажити в духовці до бурого ко-
льору. Висушені корені змолоти 

на млинку для м’яса. Заварюва-
ти 1 ст. л. «кави» склянкою окро-
пу. Можна додавати соєве молоко, 
мед світлих сортів. Така кава ко-
рисна для печінки, жовчного міху-
ра та підшлункової залози.
Сухарики для 
підшлункової залози

Накопати навесні коренів 
кульбаби, помити, порізати шма-
точками завдовжки 1 см. Підсу-
шити в духовці. З’їдати перед кож-
ним вживанням їжі по 3-5 шма-
точки для стимуляції підшлунко-
вої залози.

Сік з кульбаби

Ретельно промити листя куль-
баби, порізати, викласти в друш-
ляк і ошпарити окропом. Піс-
ля цього змолоти на млинку для 
м’яса й відтиснути через щільну 
тканину, розвести гарячою пере-
вареною водою в пропорції 1:1. 
Пити по 2 ст. л. тричі на день за 20-
30 хв. до прийому їжі. У холодиль-
нику зберігати не більше трьох 
діб. Корисно вживати для поліп-
шення обміну речовин, лікуван-
ня подагри та ревматизму, профі-
лактики утворення каменів у жов-
чному міхурі та їх розчинення.

Однак, застосовувати куль-
бабу корисно не всім. Не варто 
вживати її під час вагітності, 
хворим на діарею, гостру фор-
му захворювань жовчовивідних 
шляхів. Будьте обережні, якщо 
страждаєте на виразку або га-
стрит. У випадку передозування 
можливі нудота й діарея. А зага-
лом, цілющі властивості кульба-
би є справжньою знахідкою для 
людей.

П’ять  способів плакати 
з користю для здоров’я

За статистикою, жінки плачуть в середньому 47 
разів на рік, тоді як чоловіки лише 7 разів. Але 
можна з легким серцем плакати частіше, і це піде 

вам тільки на користь.

Скільки  потрібно  спати?



Ліричним рядком

Весна України
Кап крапелька… Кап…
Вже весна розцвітає.
І думка метеликом 

в лузі літає,
І сонце цілує
Ромашку у полі,
Шепочуться з вітром 

високі тополі.

Весна у людей позичає надії
І щедро у землю розлогу їх сіє.
Ті мрії вертає
Природа навзаєм –
І осінь віддячить 

рясним урожаєм.

І я, як метелик,
Як бджілка, літаю,
Нектар із надій тих 

весняних збираю
У келих родини,
У збан України
Несу синь барвінку 

і смуток калини.

Літаю, питаю щодня, 
щогодини:

- Чому забарився 
розвій України?!

Вишенька
Затремтіла вишенька –
  Опадає
Ніжний білопінний цвіт.
З вітерцем притишено
  Розмовляє:
- Я ж тобі подруженька
  Стільки літ!
Не скидай фату мою,
  Почекай!..
Неслухняний вітер той –
  Легкограй – 
Все ж ходу притишує
  Ще на мить.
Розуміє вишеньку – 
  Їй болить…

*     *     *
Вітри весняні крильцями 

мають –
Білі перлинки з вишень 

злітають,
Стежки-доріжки 

щедро встеляють.

Топчу перлини – 
з сумом зітхаю:

Ніби зірнички сад осипає.
І я гублю щось… 

Чи не втрачаю…
Олена РУТЕЦЬКА.

м. Збараж.
Дороги
Постійно перед нами ці дороги,
А істинна - та, 

що веде до Бога.
Багато є доріг – не помились,
Іди тією, що веде увись.

Любомир 
ГАРДЕЦЬКИЙ, 

м. Тернопіль.
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Коли тато з мамою везли 
Тарасика з гомінкого 
і задушливого міста 

у гості до бабусі й дідуся 
в село, де пташки співом 
заливаються і м’яка травичка 
приємно лоскоче босі 
ноженята - радості його не 
було меж. Адже він так любить 
бігати з хлопцями у гай, що 
своєю зеленню задивився в 
невеликий ставок. Веселило 
дитячу душу й те, що не буде 
якийсь час чути: того не бери, 
цього не чіпай, це не для 
тебе!...

А нещодавно батьки привезли 
його у село на все літо, бо, як сказа-
ла мама, - він  успішно закінчив пер-
ший клас і має право на відпочинок. 
Тож тепер всі теплі і сонячні дні Та-
расик пропадав із сусідськими хлоп-
цями, які завжди з нетерпінням чека-
ли його приїзду. Бо знали, що привезе 
якусь цікаву гру, футбольний м‘яч чи 
нову модель пістолета. І якби бабуся 
не покликала, то й не згадав би, що, 
крім черешень та малин, треба їсти 
кашу, борщ і супи, які вона так смач-
но готує. 

Але вчора обід видався не таким 
смачним, як завжди, бо коли Тарасик 
сідав до столу, з-за пазухи раптом ви-
пали строкаті пташині яйця й розби-
лися об підлогу. Всі на мить неначе 
остовпіли, а потім бабуся, сплеснув-
ши руками й важко зітхнувши, тихо 
сказала: «Бідна пташина десь побива-
ється, тужить, бо це ж її майбутні ді-
точки, а може, й гніздечка відрекла-
ся. І все  - через тебе. Вона своїм ма-
леньким і тендітним дзьобиком лі-
пила гніздечко, мостила мохом, щоб, 
коли вилупляться пташенята, їм було 
тепло і зручно».

Бабусин жалісливий голос наче 
торкався хлопчикового серденька. Га-
рячий клубок здавлював горло і сльо-
зи обпікали очі. Адже коли він разом 
з такими ж шибениками, як інколи, 
спересердя, їх бабуся називає, виби-
рав із гнізда яєчка, то не думав про 
те, якого болю й туги завдає пташи-
ні своїм вчинком. А тепер хлопчикові 
стало дуже шкода маленької пташки.

- Бабусю, я більше не буду, - про-
шепотів Тарасик крізь сльози і гля-
нув на дідуся, шукаючи в нього захис-
ту. Але дідусь не усміхнувся і не під-
моргнув йому, як це часом бувало, а 
похмуро мовчав. А бабуся, витираю-
чи рушником горнятка для молока 
й ніби не чуючи онука, продовжува-
ла говорити про невинно скривдже-
них пташенят. Про те, що Бог все ба-
чить і карає за ганебні вчинки, бо му-
сить бути справедливість на світі. І 
слухаючи бабусину тиху, але сповне-
ну обурення мову, Тарасик копирсав-
ся ложкою в тарілці, а думками  про-
сив сонечко, яке крізь вікно золотило 
кімнату, щоб сьогодні воно лягло спа-
ти якнайскоріше, бо дуже важким ви-
дався для нього цей день.

А десь через тиждень встав Тара-
сик зранку і, як завжди, ще й не по-
снідавши, хотів гайнути до хлопців. 
Але бабуся попросила вигнати гуси 
на став, і хлопчина, взявши в руки 
прутика, підспівуючи і підстрибуючи, 
погнав на воду галасливо-строкату 
зграйку. Та назад повернувся плачу-

чи, обережно підтримуючи правою 
рукою ліву, на яку впав, спіткнувшись 
до каменя посеред дороги. Бабуся, по-
бачивши скривлене від болю личко 
онука, враз стрепенулася і заметуши-
лася, промиваючи та перев‘язуючи 
руку, а дідусь поспішив по лікарку, 
яка  жила неподалік, бо біль не вщу-
хав.

Лікарка прийшла й легенько об-
мацала руку Тарасика. І раптом шарп-
нула її з такою силою, що від різкого 
болю хлопчині в очах потемніло. «Це 
– вивих»,  - сказала і порадила мочити 
в теплій сироватці. Бабуся так і зро-
била й біль потроху вщухав.

А коли сонечко вже готувалося до 
сну, Тарасик, присівши біля  дідуся й  
бабусі під розлогою грушею, і однією 
рукою допомагаючи їм перебирати 
малину, сумовито й впевнено мовив: 
«Бачив Бог, як я пташині яйця виймав 
із гніздечок. Бачив, і покарав мене за 
це. А я думав, що Господь  не всюди і  
не за всім дивиться. А Він, виявляєть-
ся, всевидющий…»

- Так, Бог всевидющий і всезнаю-
чий, дитино, - підтвердив дідусь, ра-
діючи, що онук визнав свою провину 
і дитячим розумом дійшов до істини. 
А бабуся повчально додала: «Господь 
дуже добрий і справедливий. Він за-
вжди за зло карає, а за добро нагоро-
джує».

Оксана МАКСИМИШИН,
с. Голгоча

Підгаєцького району.

Бувальщина

Назустріч Лесі ступало анге-
лятко. У білій одежині, з усмішкою. 
З букетиком суниць. «Це - тобі», 
- прошелестіло неземне створін-
ня… 

Леся прокинулася. До ранку 
далеко. Проте сон відлетів разом 
з маленьким дивом. Зда-
валося, у кімнаті витав не-
вловимий запах суниць. 
А за вікном квітла вес-
на… 

Коли Лесі снилися по-
дібні сни, знала: це - або 
попередження, або до-
брий знак. 

…Сільські дітлахи 
любили смакувати суни-
цями у невеликому ліску. 
Леся збирала ягоди для 
Яринки. Старша сестрич-
ка занедужала. Леся не 
розуміла, про що розмов-
ляють старші, але бачи-
ла: мама і бабуся плачуть, 
коли згадують Яринку. І 
медичка часто заходить 
до їхньої оселі. Й не жартує, як 
раніше. 

Леся поклала на траву сунич-
ний букетик. І раптом… Світлана, 
яку всі кликали Свєткою, наступи-
ла ногою на Лесині ягоди. 

- Ти… ти… - дівчатко не спро-
моглося на більше слів. 

Свєтка засміялася, показала 
язика і полетіла... Леся з пом’ятими 
ягодами і сльозами пішла додому. 

- Ти повинна пробачити Свєт-
ці, - Яринка витирала заплакане 
личко сестри. 

Бабуся Текля також заспокою-
вала малу і багато разів повторю-
вала слова «простити», «пробачи-
ти»… Проте Леся розуміла: проба-
чати важко. 

- Я помру, - якось мовила стар-
ша сестра. - Лисеня, я буду твоїм 
ангелом. 

- Ангели на небі. 
Яринчині очі наповнилися 

слізьми. 
- Ангели вміють плакати? 
- Вміють… 
Яринки не стало. А Леся на все 

життя запам’ятала потоптані су-
ниці й те, що потрібно прощати…  

…Лесине особисте не скла-
далося. Міська чоловікова роди-
на зневажливо ставилася до сіль-
ської невістки. Хоча, Леся закінчи-
ла інститут, мала гарну роботу. 

- Давай, винаймемо квартиру, - 
просила Віктора, чоловіка. - Не лю-
бить мене твоя мати. 

- Не смій про мою маму пога-
но говорити! - злостився Віктор. - 
Чому я маю йти в чужу хату, коли 
є своя? 

Якби у них була дитина, може 
б, Віктор погодився. Заводила 
мову про маля. Відмахувався: рано 
про дітей думати.  

…Якось перестріла Лесю сусід-
ка Катерина Пилипівна. 

- Зайди-но до мене, дитино, - 
мовила пошепки. - Не хочу вида-
тися пліткаркою, але вислухай. Ві-
тька зі своєю колишньою пасією 
зустрічається. Твоя свекруха обмо-
вилася: шкода тебе виганяти, бо з 
села продукти возиш. І роботяща… 

Завела мову з Віктором про 
його колишню пасію. Він лише ки-
нув: 

- Чоловікам треба прощати ма-
ленькі флірти. 

Леся пішла від Віктора. На ро-
боті знали, що колишній підгулю-
вав. Проте пліткували: 

- Треба було терпіти. Хіба він 

Афоризми 
  про дружбу
Кажуть, що друзі пізнаються 

в біді, а як на мене, і в радощах вони 
теж пізнаються. 

Ч. Айтматов.
Двоє рибалок або двоє мисливців 

ніколи не почуваються чужими один 
одному: у них є про що говорити, вони 
– завжди друзі. 

Остап Вишня.
Друг – єдиний, перед ким я можу 

думати вголос. 
Р.Емерсон.

 У будинку людського щастя друж-
ба зводить стіни, а любов утворює 
купол. 

Козьма Прутков.
Дружба має різні прояви, але закон 

у неї один – вірність. 
М. Коцюбинський.

Живи з людьми так, щоб твої дру-
зі не стали недругами, а недруги ста-
ли друзями. 

Піфагор.
Дружба, яку проносять через 

життя, не тільки додає втіхи й ча-
рівності світлим його сторонам, а й 
зменшує страждання. 

Плутарх.
Не забувай, ти завжди відповіда-

єш за всіх, кого приручив.
  Антуан де Сент-Екзюпері.

Єдина справжня розкіш — це роз-
кіш людського спілкування.

  Антуан де Сент-Екзюпері.
Друг усім — нічий друг.

   Аристотель.
Дружба повинна бути безкінечно 

терпимішою, ніж любов.
 Мадлен Жанліс.

Дружба двох жінок — завжди змо-
ва проти третьої.

Альфонс Карр.

Притча 
Найцінніший 
подарунок

Одного разу йшов дорогою му-
дрий старець. Він розглядав усе до-
вкіл, милувався природою, її  весня-
ними яскравими фарбами. Раптом 
побачив чоловіка, який ніс на пле-
чах неймовірно важкий тягар. Було 
помітно, як у  нього підкошувалися ноги.

– Чому ти прирікаєш себе на такий 
тяжкий труд і страждання? – запитав 
старець.

– Я страждаю для того, щоб мої онуки 
і діти були щасливими, – відповів бідола-
ха. – Мій прадід прирікав себе на тяжку 
працю заради діда, дід – заради батька, 
батько – заради мене, а я буду тяжко пра-
цювати заради щастя моїх дітей.

– А хтось у вашій родині був щасли-
вим? – поцікавився мудрий співрозмов-
ник.

– Поки що ні, але діти й онуки мої 
точно стануть щасливими! – мрійливо 
промовив чоловік.

– На жаль, неписьменний не може 
навчити читати, а кріт ніколи не вихо-
ває орла, – промовив старець. – Спершу 
потрібно навчитися самому бути щас-
ливим, тільки тоді ти зможеш навчити 
щастю дітей. Це і буде твій найцінніший 
подарунок.

Сокровенне Суниці

один наліво ходить? Заради квар-
тири можна закрити очі... 

Поселилася в гуртожитку. За 
кімнату треба було чимало пла-
тити. Помешкання в гуртожитку, 
який за документами гордо імену-
вався «готелем», вважалися «по-
кращеного типу». Мабуть, тому, 
що в кімнатах були старі телевізо-
ри і такого ж віку холодильники. 
На те, що підлогу «їв» грибок і про-
тікав дах, уваги не звертали. Час 
від часу адміністрація підвищува-
ла плату за «покращений тип». 

Лесиних заробітків не вистача-
ло. Звернулася з проханням підсо-
бити до керівника Миколи Андрі-
йовича. Погодився. Але колективу 
не сподобалось, мовляв, чому ми 
повинні платити Лесі за готель? 

- Вона чудовий спеціаліст, - за-
перечував дехто. 

- Це не означає, що маємо фі-
нансувати їй житло, - переконува-
ли «правильні». 

Врешті, колектив зібрався і 
майже одноголосно вирішив: біль-
ше Лесі не виділятимуть гроші на 
оплату помешкання. А щоб в ад-
міністрації «готелю» не виникало 
претензій, вона чимшвидше по-
винна звідти вибратися. Шеф роз-
вів руками: з колективом сварити-
ся не хотів.  

- Куди ти тепер? - запитав.
- Можна, я речі потримаю на 

роботі? Їх у мене небагато. 
- Та ради Бога.   
Двох «активістів» виселення 

попросила допомогти перевезти 
пожитки. Іван, який добряче при-
клався, аби позбавити Лесю кім-
нати, аж свиснув, коли побачив 
«апартаменти». 

- Іване, не топчися по підлозі, 
вона ледве дихає - грибок «доїдає». 
Проломиш, а мені - проблеми, - по-
передила Леся. 

Іван з Юрком переглянулися. 
- Пробач, - промимрив Юрко. 

- По-дурному вийшло. Казали, ти 
мало не в хоромах живеш. А тут 
таке... 

- Куди везти речі? - запитав, хо-
ваючи очі, Іван. 

- На роботу! 
На роботі деякий час і ночува-

ла. Зсувала стільці, стелила зимове 
пальто, накривалася осіннім. Дех-
то з колег співчував, перепрошу-
вав… 

…У старому храмі пахло лада-
ном і спокоєм. Ангелятко на іконі 
скидалося на те, яке прилітає в її 
сни. А ще воно було трішки схожим 

на Яринку. «Я втомилася 
прощати, - шепотіла ан-
гелику. - Як далі жити?». 
Сині оченята небесно-
го дива посміхнулися. А, 
може, їй здалося… 

…У найманому по-
мешканні жила ра-
зом з пенсіонеркою-
господинею. Тітка Полі-
на часто хворіла. Тому й 
погодилася взяти квар-
тирантку, аби хтось був 
поруч.  

Організація придба-
ла три квартири для пра-

цівників. Ділили їх з криками і про-
кльонами. Коли зайшло про Лесю, 
вердикт був однозначний: сім’ї не 
має, то поки може без житла обі-
йтися. 

Заснула зі сльозами. У її неспо-
кійний сон знову прилетіло янго-
ля…  

Тамара, Лесина одногрупниця 
і подруга, збиралася за кордон на 
заробітки. Кликала в європейську 
країну й Лесю. Трохи повагавшись, 
погодилася. Після кількох років за-
кордонної праці купила квартиру. 

Під час відпуски зустріла ко-
лишнього шефа.  

- Повертайся на роботу, Лесю. 
Я завжди цінував тебе. А за гурто-
житок і квартиру пробач. Не по-
людськи вийшло. 

- Пробачила, але не забула. За 
пропозицію дякую. Я подумаю. 

Через тиждень переступила 
поріг нової-старої роботи.  

- Коли новосілля? - цікавилися 
співробітники. 

- Новосілля? Його в мене ко-
лись вкрали. Тепер це вже не свято. 

- А ти стала жорсткою, - мовила 
одна з колишніх, начебто, подруг. 

…Колектив готувався до юві-
лею. Шеф запросив свого колиш-
нього армійського товариша зі 
столиці. Той якраз мав у їхньому 
місті бізнесові справи.  

- Лесю, маю прохання. В готелі 
зупинився Антон - товариш. Поїдь 
з моїм водієм і привези його в рес-
торан. Він може і своїм авто приїха-
ти. Але яка забава, коли ти за кер-
мом? І не сприймай всерйоз його 
іронії. Він майстер жартувати.  

- Антон Тарасович, - предста-
вився шефів товариш. - Ви - секре-
тарка Миколи Андрійовича? 

- Співробітниця. 
- Угу… - видав Антон Тарасович 

і після цього всю дорогу мовчав. 
Лесі відлягло від серця: не треба 
було відбиватися від жартів бага-
того й самозакоханого павича. 

На забаві Павич Тарасович, так 
нарекла гостя Леся, хвоста не роз-
пускав і понтів не розводив. Неза-
міжнє жіноцтво кидало на нього 
зацікавлені погляди, зважаючи на 
відсутність обручки. Вимагали від 
музикантів оголосити «білий та-
нець». 

На святкуванні Леся особливої 
радості не відчувала. Тому виріши-
ла подякувати шефові за забаву й 
відкланятися. 

- Миколо Андрійовичу, мушу 

піти. Голова розболілася. 
- Я також поїду в готель, - мо-

вив Антон Тарасович. - Втомив-
ся після дороги і ділових перемо-
вин. Завтра зустрінемось, Миколо. 
Можна ще раз твоїм авто скорис-
татися? 

- Лесю, відвези гостя до готе-
лю, а потім водій підкине тебе до-
дому. 

- Ви не любите свят? - запитав 
Лесю Антон Тарасович. 

Знизала плечима. 
- У вас спокійно вечорами. Не 

те, що в столиці. Шум, гамір… 
Ствердно кивнула головою. 
- Зупиніться! - мовив Антон Та-

расович до водія. - Ми пройдемо-
ся. Вашу пасажирку додому відве-
зе таксі. 

- Ви не запитали моєї згоди на 
вечірній променад, - роздратовано 
мовила. 

- Будь ласка, не відмовляйтесь. 
- Микола Андрійович казав, що 

ви - жартівник. А ви...
- Життя мене пережартувало. 
Антон Тарасович розповідав 

про армійську службу з її шефом, 
про свій бізнес. Про родину сказав 
коротко: 

- Дружина хотіла мати власну 
справу і незалежність. Ми розлучи-
лися. Вона успішна бізнес-вумен. 

Леся нагадала, що вже пізній 
час. 

- Сім’я зачекалася?  
- У мене її немає. Просто, вто-

милася. 
- Дякую за вечірній променад. 

Давно не ходив ось так…з незнайо-
мою жінкою.  

…Антон Тарасович то засинав, 
то прокидався. Швидше б ранок. 
Хотів поспілкуватися з Миколою. 
І… побачити Лесю. Вона не схожа 
на його колишнє велике кохання 
і розчарування на ймення Аврора. 
Дружина гордилася своїм іменем і 
вродою. Богинею ранкової зорі на-
рекли Аврору древні римляни. Він 
обожнював свою дружину… 

…Леся задрімала. Приснила-
ся Яринка у святковій сукеноч-
ці, яка потім дісталася Лесі. Поруч 
стояв чоловік. Його обличчя ви-
далось знайомим. «Я буду твоїм 
ангелом… ангелом…», - шепотіла 
Яринка. Раптом замість сестрич-
ки з’явилося янголятко. Простяг-
нуло пучок суниць. Вона торкнула-
ся його…   

...Антон і Леся щороку приїж-
джають зі столиці на святкування 
дня народження її колишньої ор-
ганізації - прохання Миколи Ан-
дрійовича. Після забави влаштову-
ють променад вечірнім містом, за-
ходять до старого храму. 

- Лесю, твій ангелик щоразу 
дивиться по-іншому. Чи мені зда-
ється? 

- Він особливий. І більше не су-
мує… 

А в Лесиному колишньому ко-
лективі не перестають заздри-
ти, що нарешті вона стала щасли-
вою…

Ольга ЧОРНА.

гніздечкоСімейне

На фото Сергія БОДАКА: тернополяни Тетяна та Василь Гончаруки.

“ “…Леся задрімала. Приснилася 

Яринка у святковій сукеночці, 

яка потім дісталася Лесі. Поруч 

стояв чоловік. Його обличчя 
видалось знайомим. «Я буду 
твоїм ангелом… ангелом…», 
- шепотіла Яринка. Раптом 
замість сестрички з’явилося 

янголятко. Простягнуло пучок 

суниць. Вона торкнулася його… 

від ангела

Як Тарасик 
пізнав істину

Наша сім’я, родина
І майбутнє...
Чекаємо його, 
        як сонця ранок.
Щасливих днів цих 
Збережем відлуння
На все життя...
Світанок ще. Світанок...
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Матч розпочався без роз-
відки. Спершу гості за якихось 
п’ять хвилин організували три 
небезпечних випади біля тер-
нопільських воріт.

 Тернополяни відповіли го-
стрими атаками, які завершу-
валися трьома кутовими по-
спіль. Два з них були доволі не-
безпечними, але гірники зуміли 
з ними впоратися. 

На цьому муніципали не зу-
пинилися. В одному випадку 
дуже близьким до цілі був Сте-
пан Клекот, але його удар з ниж-
нього кута витягнув кіпер «Гір-
ника» Геннадій Ганєв, в іншо-
му – Тарас Кривий забарився з 
ударом, перебуваючи на зруч-
ній позиції у штрафному май-
данчику. 

Та все ж кінцівка першого 
тайму була за криворіжцями, 
які зуміли  двічі «розписатися» 
у воротах голкіпера тернопіль-
ської команди. Спочатку муні-

ципали пропустили гол з гри, 
а ще через кілька хвилин  м’яч 
опинився у сітці після призна-
ченого арбітром пенальті. 

На початку другого тай-
му вже тернополяни отримали 
право на пробиття одинадця-
тиметрового та, на жаль, Сергій 
Атласюк не зумів переграти кі-
пера гірників. 

Щоб бодай скоротити роз-
рив у рахунку, господарі вели-
кими силами пішли в атаку, але 
кілька разів провалилися в обо-
роні. В одній з таких контра-
так нападник гостей встано-
вив остаточний результат мат-
чу -  0:3. 

Домашня поразка залишила 
наш футбольний клуб на остан-
ньому місці у турнірній таблиці.

Наступний поєдинок ФК 
«Тернопіль» зіграє у Києві. Му-
ніципали протистоятимуть 
«Оболоні-Бровар». Матч відбу-
деться у суботу, 23 квітня.  

«Говерла» - «Динамо» - 0:2
Навіть за великої підтримки своїх прихильни-

ків  закарпатці не зуміли зіграти на рівні з ліде-
ром. У звітному поєдинку «Динамо» тримало м’яч 
рекордну кількість часу -  більше 59 хвилин. Кия-
ни володіли м’ячем 76 вітсотків ігрового часу, а це 
- утричі більше, ніж показник суперника. 

Окрім того, у цьому поєдинку динамі-
вець Андрій Єрмоленко зіграв 350-й матч у 
своїй футбольній кар’єрі. Більшість з них  - 
284 - він, звичайно, провів за киян, ще 57 ра-
зів виходив на поле у футболці збірної Украї-
ни, а 9 поєдинків Андрій відіграв за свій пер-
ший професійний клуб - чернігівську «Десну».  

Для такого досягнення Ярмоленку знадобилося 
більше десяти років. На особовому рахунку хавбе-
ка також 137 голів і 89 гольових передач.

В інших матчах туру зафіксовані такі резуль-
тати:

«Олександрія» - «Зоря» - 2:0 
«Дніпро» - «Металіст» - 5:0
«Волинь» - «Карпати» - 0:0
«Шахтар» - «Олімпік» - 3:0 
«Ворскла» - «Чорноморець» - 2:0
У наступному турі, який відбудеться 29 квіт-

ня – 1 травня, «Шахтар» на «Арені Львів» прийма-
тиме лідера Чемпіонату «Динамо».

На етапі Кубка світу в Ріо-де-Жанейро 
українка Олена Костевич виграла золото. 
Вона перемогла у стрільбі з пістолета на 
дистанції 10 метрів.

Костевич вибила 201,7 очок. Срібло діс-
талося спортсменці з Болгарії, а бронза су-
перниці з Сингапуру.

Збірна України фінішувала на третій 
позиції в медальному заліку чемпіона-
ту Європи, що завершився в норвезькому 
Фьорде.

В активі українців - золото Олександра 
Пелешенка та Ірини Дехи і срібло Юлії Па-
ратової.

Перше місце виграла збірна Вірменії, 
другими стали турки. Збірна Росії фінішу-
вала лише четвертою.

Чудові результати українські лучники 
показали на Гран-Прі Європи.

Поліна Родіонова здобула перемогу се-
ред жінок, Віктор Рубан посів 3-є місце в ін-
дивідуальному турнірі серед чоловіків.

Також два «золота» здобули українці і 
у командних заліках. Анастасія Павлова, 

Вероніка Марченко, Лідія Січенікова пере-
могли у жіночому командному турнірі, Ві-
ктор Рубан, Георгій Іваницький, Микита 
Шишкін – у змаганнях серед чоловіків.

Тетяна Познякова, Вікторія Дьякова, 
Олена Борисенко здобули срібну медаль у 
командних змаганнях з блочного лука се-
ред жінок.

Також у загальнокомандному заліку 
українська збірна стала першою.

Олімпійську ліцензію здобули укра-
їнські гімнасти, посівши другу сходинку 
п’єдесталу пошани за результатами тесто-
вих стартів.

Змагання пройшли у Ріо-де-Жанейро. 
Українська п’ятірка у складі: Олега Вєрня-
єва, Ігоря Радівілова, Максима Семянкіна, 
Андрія Сенічкіна та Іллі Єгорова поступи-
лась лише команді Німеччини.

У Сербії завершився попередній раунд 

3-го і останнього змагального дня Євро-
пейського Олімпійського відбору з віль-
ної, греко-римської та жіночої боротьби, за 
підсумками якого на рахунку збірної Укра-
їни чотири олімпійські ліцензії.

У вільній боротьбі у важкій вазі ліцен-
зію завоював Ален Засєєв. Також у блиску-
чому стилі перемогла всіх своїх суперниць 
і вийшла у фінал відбору Алла Черкесова.

Раніше на Європейському відборі укра-
їнські спортсмени завоювали ще дві ліцен-
зії. Їх володарями стали Андрій Квятков-
ський у вільній боротьбі серед чоловіків і 
Оксана Гергель - серед жінок.

15-річна українська дзюдоїстка Дарина 
Білодід стала переможницею Кубка Євро-
пи U18 в Теплиці (Чехія). Це вже друге зо-
лото нашої спортсменки у нинішньому се-
зоні - у березні Дарина піднімалася на пер-
шу сходинку п’єдесталу пошани хорват-
ського етапу Кубка Європи U18 в Загребі.

Ліга Європи УЄФА. 1/4 фіналу. Матч-відповідь
«Шахтар» – «Брага» Португалія – 4:0

Матч у Львові «Шахтар» розпочав неквапливо, а згодом додав у 
швидкості та більш, ніж переконливо довів свою перевагу над супер-
ником, вийшовши до наступного раунду розіграшу Кубка Ліги Європи.

До перерви гірники відзначились двічі.  Спочатку з одинадцяти-
метрової позначки забив Даріо Срна, а згодом захисник португаль-
ців Рікардо Феррейра випередив нападника нашої команди та зрі-
зав м’яч у власні ворота.

До речі, капітан «Шахтаря» Даріо Срна, вийшовши у стартовому 
складі на повторну гру з «Брагою», встановив новий рекорд за кіль-
кістю офіційних матчів, проведених за донецький клуб. Станом на 14 
квітня 33-річний хорват зіграв у футболці гірників  486 поєдинків.

Окрім того, УЄФА визнало Даріо Срну найкращим гравцем тиж-
ня Ліги Європи.

На початку другої 45-хвилинки заслужений гол на свій рахунок 
записав Віктор Коваленко, а на завершальній стадії зустрічі все той 
же Феррейра  знову влучив у власні ворота. 

Загальний успіх за сумою двох матчів 6:1 додав «Шахтареві» впев-
неності для подальших турнірних випробувань. Адже за результатами 
жеребкування у півфіналі Ліги Європи український клуб зіграє проти 
іспанської «Севільї», кольори якої захищає Євген Коноплянка.

В іншій парі зустрінуться іспанський «Вільярреал» та ан-
глійський «Ліверпуль».

Перші матчі 1/2 фіналу відбудуться 28 квітня, матчі-відповіді - 
5 травня. Фінальна гра пройде 18 травня в Базелі. Господарем у ній 
буде переможець пари «Вільярреал» - «Ліверпуль».

Також відбулося жеребкування півфінальних пар Ліги Чем-
піонів. За його результатами між собою зустрінуться:

Манчестер Сіті (Англія) - Реал (Іспанія)
Атлетико (Іспанія) - Баварія (Німеччина)
Перші матчі 1/2 фіналу відбудуться 26 і 27 квітня, матчі-

відповіді - 3 і 4 травня. Фінальна гра пройде 28 травня в Мілані.

На «Шахтар» 
чекає «Севілья»

Ще один крок до чемпіонства

У гостях – як вдома
У 22-му турі першої ліги ФК «Тернопіль» на 

власному полі поступився криворізькому  
«Гірнику» - 0:3.

Бійці АТО та волонтери 
гратимуть у футбол

Вони організували футбольний чемпіонат, до 
якого радо приєднуються як теперішні бійці 
так і демобілізовані.

10 команд, 9 турів та щотижневі матчі - таким бачать цей 
своєрідний чемпіонат його організатори. І запевняють, що це 
лише перша проба перед більш масовими змаганнями.

Зараз турнір уже стартував у Києві та Київській області, а з 
вересня до участі в ньому будуть залучати всі команди Мінобо-
рони, Нацгвардії, прикордонних військ та інших служб, що бе-
руть участь в АТО. 

Кому, за що
і скільки
На підготовку до 

Олімпійських 
ігор у Ріо 

український уряд 
планує витратити 
майже 250 мільйонів 
гривень. Про це заявив 
міністр молоді і спорту 
Ігор Жданов.

За його словами, 63,5 
млн. грн. витратять на 
проведення навчально-
тренувальних зборів за-
ключного етапу підготов-
ки, 10,3 млн. грн. - на при-
дбання спеціального інвен-
тара, екіпіровки, парадної 
форми. Майже 30 мільйо-
нів гривень сягнуть видат-
ки на перебування на Іграх 
(переліт, транспорт, про-
живання тощо). 2 млн. грн. 
державних коштів «з’їсть» 
інформаційне висвітлення 
підготовки, проводів, учас-
ті, зустрічі команди. 

Більшу половину від ви-
діленої Кабміном суми - 144 
млн. грн. - планують ви-
користати на винагороди 
спортсменам і тренерам.

Зокрема, за перемогу на 
Літніх Олімпійських іграх 
2016 року Кабмін передба-
чив винагороду у сумі $125 
тис., $85 тис. - за “срібло” 
і $55 тис. - за бронзову ме-
даль.

Також Ігор Жданов по-
відомив, що уряд Росії 
встановив винагороду за 
“золото” Олімпіади у Ріо-
де-Жанейро для російських 
спортсменів - 4 млн. рублів, 
або близько $58 тис.

Спортарена
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Весняні подорожі по-своєму 
особливі, адже це ніби проки-
нутися після зимової сплячки 
і з особливою спрагою вбира-
ти в себе яскраву соковиту зе-
лень. Вже сама дорога на За-
карпаття – це справжнє при-
родне диво. Засніжені верши-
ни, могутні ліси, квітучі дере-
ва. Все це створює особливий 
настрій поїздки. 

Квітневий Ужгород зустрі-
чає гостей рожевим цвітом са-
кур та магнолій. Щороку по-
милуватися їхньою красою до 
міста приїздять тисячі турис-
тів. Адже, як відомо, ці дерева 
ростуть лише в Японії, кількох 
штатах Америки, а одна з най-
більших алей сакур у Європі 
розташована саме в Ужгороді.

Сакура є древнім символом 
Японії. Вона символізує прихід 
весни. 

Завдяки особливому клі-
мату дерева прижилися на За-
карпатті. Згідно легенди са-
кури з’явилися в Ужгороді за-
вдяки австрійському імпера-
торові Францу-Йосифу І . Саме 
йому везли їх японці в подару-
нок, але вирішили заночува-
ти у Мукачеві. Містом миттю 
розійшлася звістка, що японці 
мають з собою якусь загадко-
ву, надзвичайно цінну вишню. 
Тому не дивно, що вночі час-
тину саджанців у гостей вкра-
ли місцеві роми, а пізніше про-
дали ужгородцям як фрукто-
ві дерева. Сакури прийнялися, 
однак плодів від дерев з роже-
вим цвітом місцеві так і не до-
чекалися.

Перед поїздкою я уявля-
ла собі, що центральні вули-

ці Ужгорода усі прикрашені са-
курами. Однак це не так – дере-
ва не квітнуть одночасно, тому 
пора сакур триває близько 2-3 
тижнів. 

У центрі міста є алеї, які 
просто потопають у арома-
тах і рожевих барвах цих япон-
ських красунь. Для туристів 
- це справжні ласі місця: дере-
ва звідусіль обступають охочі 
сфотографуватися. Тож у квіт-
ні туристи перетворюються 
на  квіткових паломників, які 
хочуть впіймати миті корот-
котривалого цвітіння сакур. А 
ще неперевершене видовище 
- осипання пелюсток. Ніжно-
рожеве «конфеті» поволі опус-
кається на землю, вкриваючи 
її легким рожевим килимом... 
Японці переконані, що людина 
проживає своє життя так само, 
як опадають пелюстки сакури 
— гарно і дуже швидко…

Окрім милування квітучи-
ми деревами, в Ужгороді ту-
ристам варто побувати на те-
риторії місцевого замку, де за-
раз знаходиться краєзнавчий 
музей. Він має вигляд могут-
ньої оборонної споруди у фор-
мі трапеції, на кожному куті 
якої розміщені бастіони, тро-
хи висунуті у бік рову і з’єднані 
фортечною стіною. Більшість 
стін оповиті плющем, тож це 
додає споруді особливого ро-
мантизму і нагадує середньо-
вічні фортеці. 

А ще особливою окрасою 
Ужгорода є ріка Уж, яка розді-
ляє місто на дві частини і є улю-
бленим місцем відпочинку міс-
цевих жителів. Вражає наймен-
ший обласний центр і своїми 
неординарними пам’ятниками 
– міні скульптурами Миколай-
чика та стилізованою копією 
американської статуї Свободи, 
пам’ятником ліхтарнику дяді 
Колі, бронзовим сімейством 
їжачків,  іншими цікавинками.

На вулицях Ужгорода 
відчувається також ніжний 
аромат кави. Тут працює 
близько сотні кав’ярень. 
Фахівці підрахували, 
що кожного дня у міс-
ті випивають більше 
70 тисяч порцій кави. 
Місцеві розповіда-
ють, що на Закарпатті 
починають смакувати цим на-
поєм з досвітка, тож більшість 
кав’ярень відчинені з 7-8 ран-
ку. Люди тут цінують насичену 
ароматну каву – еспресо або рі-
стрето, яка миттєво тонізує. 

Варто зазначити, що закар-
патці не визнають за Львовом 
право називатися кавовою сто-
лицею і переконані, що у них 
цей напій готують набагато 
краще. У кав’ярнях надзвичай-
но простий і лаконічний ди-
зайн. Більше уваги тут приді-
ляють якості напою. Тож кава в 
Ужгороді надзвичайно смачна, 
а  ціни дещо нижчі, аніж у міс-
ті Лева.

міцної кави та 
незвичайних пам`ятників

Ужгород: 
місто романтичних сакур,

Не один рік мріяла потрапити у весняний 
Ужгород і на власні очі побачити цвітіння сакур. 
Однак щоразу не вдавалося у цей короткий 
відрізок часу вибратися в мандрівку, щоб 
спіймати п`янкий аромат японських вишень. 
А цієї весни – моє бажання здійснилося 
і я нарешті відкрила для себе Ужгород – 
найменший та найзахідніший обласний центр 
України та з його унікальними принадами.

Ужгород – місто зі 
своїм особливим 
характером 

та унікальними 
родзинками, які 
вартують того, аби їх 
побачити. Тож, якщо 
матимете нагоду, 
обов’язково завітайте 
у цей незвичайний 
куточок сонячного 
Закарпаття та 
відкрийте для себе 
місто японських 
сакур, міцної кави і 
карпатського колориту. 

Юля ТОМЧИШИН.
Фото автора.
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Салат з печерицями та куркою 
з бальзамічною заправкою

ПОТРІБНО: печериці свіжі - 100 г, цибу-
ля червона - 1/4 шт, перець солодкий чер-
воний - 1/2 шт., куряча грудка варена - 1 шт., 
листя салату, сіль - 1/8 ч. л., перець чорний 
мелений за смаком. Заправка: бальзамічний 
оцет - 2 ст. л., вода - 1 ст. л., олія - 1 ст. л., гірчи-
ця - 1 ч. л., цукор - 1/2 ч. л., сіль - 1/8 ч. л., пе-
рець чорний мелений за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: гриби помити, вели-
кі нарізати пластинками. Обсмажити на олії 
5-7 хв., посолити і поперчити. Приготува-
ти бальзамічну заправку, гарненько все пе-
ремішавши. Цибулю нарізати тонко, солод-
кий перець нарізати соломкою або кільця-
ми. Перемішати все з салатним міксом. Ку-
рячі грудки відварити, або підсмажити, нарі-
зати соломкою. Розкласти по тарілках салат-
ний мікс з овочами, зверху шматочки курки, 
гриби. Полити приготовленою заправкою.
Салат з перепелиними яйцями

ПОТРІБНО: 15 перепелиних яєць, 10-15 
шт. помідорів черрі, 6-10 шт. кульок моца-
релли (залежно від розміру), салатна суміш. 
Для заправки: 100 г майонезу, 50 мл оливко-
вої олії, лимонний сік або оцет з водою – за 
смаком, 0,5 ст. л. цукру, гірчиця, сіль, припра-
ви (перець, базилік, орегано і т.п.).

ПРИГОТУВАННЯ: відварити яйця, очис-
тити, розрізати навпіл.  Помідори черрі та 
моцареллу розрізати залежно від їх розмі-
рів. Якщо кульки моцарелли невеличкі, дуже 
гарно буде виглядати, якщо їх покласти ці-
лими. Заправку приготувати на свій смак, 
для цього змішати майонез, гірчицю, олію, 
лимонний сік або оцет, сіль, цукор, приправи. 
Дасте більше лимонного соку – буде кисліша, 
більше солі – солоніша, більше гірчиці – буде 
добре пекти. Якщо хочеться рідшу заправ-
ку, додайте води. Якщо нема настрою на ма-
йонез, можна і без нього. На тарілку виклас-
ти салатну суміш. Цілі листки салату не різа-
ти ножем, а порвати руками. Цікаву гірчин-
ку додає руккола. Зверху на салат викласти 
вперемішку помідори-черрі, порізані навпіл 
яйця та моцареллу.
Запечена свинина
у медово-соєвому маринаді 

 ПОТРІБНО: 1 кг свинини на кістці (би-
ток, антрекот), 2 цибулини, 4 зубці часнику, 
1 ст. л. меду, 1 ч. л. цукру, 1 ст. л. соєвого соусу, 
1 ст. л. олії, щіпка хмелі-сунелі, щіпка мелено-
го коріандру, чорний мелений перець, сіль за 
смаком, 2 ст. л. червоного вина, 100 мл буль-
йону або води.

ПРИГОТУВАННЯ: свинину помити, обсу-

шити і поділити на невеликі порційні шма-
точки. Цибулю порізати півкільцями і поси-
пати цукром, щоб пустила сік. Часник про-
пустити через часничницю. З’єднати мед, 
соєвий соус, сіль, спеції, вино, бульйон і гар-
ненько перемішати до однорідної консис-
тенції. Додати до маринаду цибулю з часни-
ком і знову перемішати. Свинину ретельно 
змастити маринадом і залишити настоятися 
в прохолодному місці на 3-5 год.

Викласти замариноване м’ясо на деко, 
застелене фольгою. Зверху покласти цибу-
лю з маринаду, накрити фольгою і відправи-
ти у розігріту до 180°С духовку, періодично 
поливаючи маринадом. Свинина буде гото-
ва за 2-3 год. Готове м’ясо прикрасити овоча-
ми і зеленню. Можна подавати  з улюбленим 
гарніром - картоплею, рисом, овочевим рагу.
Рулет з начинкою

ПОТРІБНО: 800 г меленого м’яса  (мож-
на свинину і курятину), 1 сире яйце, скибоч-
ка білого хліба без шкірки (замочена в моло-
ці), сіль, перець за смаком, панірувальні суха-
рі, 2 зубці часнику. Начинка: 3 варених яйця, 
зелень кропу, петрушки, кінзи, зелена цибу-
ля, трохи вершкового масла.

ПРИГОТУВАННЯ: у фарш додати яйце, 
сіль, перець, можна приправи для м’яса, роз-
мочений хліб, вичавлений через прес часник, 
все вимісити до однорідного стану. Яйця і зе-
лень дрібно порубати, змішати в мисці. На 
столі розстелити 2-3 шари харчової плівки, 
посипати її густо сухарями, руки змочити 
водою, викладати потроху фарш і, трамбу-
ючи руками, сформувати пласт, зверху роз-
поділити начинку, покласти кілька шматоч-
ків масла. Обережно, підтримуючи плівку за 
край, скрутити рулет, краї защипнути. Деко 
застелити пергаментним  папером або фоль-
гою, змастити його маслом і трохи присипа-
ти сухарями. Обережно перенести туди ру-
лет, укласти швом донизу. Запікати рулет по-
трібно при температурі 200°С 50-60 хв. Коли 
трохи охолоне, порізати на порції гострим 
ножем.

До слова, в начинку можна ще додати 
100 г перемеленого сала.
Ковбаса домашня

ПОТРІБНО:  2 кг яловичини, 2 кг свини-
ни (задня частина або шия), 1 кг сала, сіль за 
смаком, 10-15 зубців часнику (за смаком), 1 
ч. л. меленого чорного перцю, 1/2 ч. л. меле-
ного коріандру, дрібка меленого лаврового 
листя, 350 г холодної перевареної води, ви-
чищені свинячі кишки.

ПРИГОТУВАННЯ: порізати кишки на 
куски довжиною 40-50 см. М’ясо очистити 
від прожилок, разом із салом нарізати не-
великими шматочками. Часник почистити. 
У м’ясорубку закласти решітку з крупними 
отворами. Перемолоти м’ясо, сало і часник 
(можна нарізати дуже дрібними шматоч-
ками, а часник пропустити через прес). До 
отриманого фаршу додати спеції за смаком, 
добре перемішати, наприкінці додати охоло-
джену кип’ячену воду, щоб фарш не був су-
хим.

З м’ясорубки зняти ніж і решітку, при-

лаштувати спеціальну насадку-трубочку 
для приготування ковбас. Наповнити фар-
шем підготовлені кишки, зав’язати з обох 
боків. Наповнені ковбаси повинні постоя-
ти у прохолодному місці кілька годин. Най-
краще - зробити їх увечері, а готувати вран-
ці. Якщо плануєте запікати ковбасу у духо-
вці, згорніть її спіраллю. Перед тим, як по-
класти в духовку, проколіть у кількох місцях 
голкою. Можна спершу обварити ковбасу на 
малому вогні 3-5 хв. після закипання, а потім 
запікати у духовці приблизно 1,5-2 год. до 
рум’яного кольору. Процес коптіння більш 
тривалий – приблизно 6 годин за темпера-
тури 60-70 °С.
Домашня буженина

ПОТРІБНО: 3-4 кг філе свинини, 4 кг гру-
динки, за бажання можна закоптити й сало. 
Маринад: на 5 л води – 0,5 кг солі, 1 ч. л. чор-
ного перцю горошком, 0,5 ч. л. насіння корі-
андру, 5 лаврових листків, 0,5 ч. л. духмяного 
перцю горошком, 6 ч. л. цукру, 5 шт. гвозди-
ки, 5 ст. л. яблучного оцту.

ПРИГОТУВАННЯ:  м’ясо розділити на 
шматки, зручні для коптіння. Для маринаду 
закип’ятити воду, розвести в ній сіль, осту-
дити. Додати спеції, оцет. Скласти м’ясо в 
емальований посуд, залити маринадом і за-
лишити маринуватися на 3-5 днів. Коптити 
м’ясо треба мінімум 11-12 годин за темпера-
тури 60-70 °С.
Домашня шинка

ПОТРІБНО:  5 кг шинки
МОКРИЙ МАРИНАД: 2 л води, 100 г солі, 

1 ч. л. меленого перцю, 1 ч. л. цукру, головка 
часнику, 5 - 6 лаврових листків, духмяний пе-
рець, гвоздика (до смаку). 

СУХИЙ МАРИНАД: 100 г солі, 1 ч. л. цу-
кру, 1 ч. л. меленого чорного перцю, подріб-
нений часник.

ПРИГОТУВАННЯ: м’ясо добре промити, 
обсушити, натерти сухим маринадом (все 
змішати), покласти в емальований посуд на 
24 год. Мокрий маринад: вода, сіль, лавро-
ве листя, гвоздика, духмяний перець - до-
вести до кипіння, остудити, холодним ма-
ринадом залити м’ясо. Щодня перевертати. 
(В цьому маринаді м’ясо можна тримати до 
семи днів). М’ясо витягнути з маринаду, за-
горнути в марлю (для коптіння) чи перга-
мент (або рукав - для випічки), закоптити 
або спекти.
Ароматне сало зі спеціями

Для приготування цієї національної 
української страви дуже важливо правиль-
но підібрати сало. Воно має бути з м’ясними 
прожилками, бажано просмалене, щоб пахло 
димком. Тому найкраще підійде підчереви-
на, хоча можна взяти і щоковину.

ПОТРІБНО: для варіння - 2 кг сала, 2 се-
редні цибулини, 1 середня морква,  1 серед-
ній білий корінець (петрушка, пастернак 
або селера), 2-3 лаврових листка,  2 гвозди-

ки, сіль за смаком. Для натирання: 2 головки 
часнику, спеції за смаком: приблизно по 1 ч. 
л. мелених перців: чорного і духмяного, па-
прики, коріандру, 1 ст. л. дрібної солі.

ПРИГОТУВАННЯ: налити в каструлю 
таку кількість води, щоб сало згодом повніс-
тю покрилося водою, але не плавало у ній 
вільно. Сало варити зі шкіркою. У киплячу 
воду опустити сало, почищені і крупно нарі-
зані овочі (можна цілі), спеції, сіль. Довести 
до кипіння на великому вогні. Потім вогонь  
зменшити і варити протягом 45-60 хв. в за-
лежності від товщини сала. Перевіряти го-
товність виделкою. У процесі варіння сало 
може розвернутися і змінити форму - у цьо-
му випадку слід стежити, щоб воно було за-
нурене у бульйон і варилося рівномірно. Піс-
ля закінчення варіння дати салу трохи на-
стоятися, потім дістати з бульйону і залиши-
ти в мисці під кришкою до неповного охоло-
дження. Краї сала не повинні обсохнути, а 
саме сало краще натирати теплим, але не га-
рячим.

Отож, поки вариться сало, приготува-
ти “гримучу суміш”. Часник подрібнити  че-
рез часничницю або на тертці. У часникову 
масу додати всі вказані спеції, сіль, ретель-
но перемішати.  У теплому салі залежно від 
його розмірів і товщини зробити неглибокі 
надрізи з розрахунку, щоб вийшли брусочки 
шириною приблизно 7-10 см. Ретельно і ще-
дро промастити сало з усіх боків і в надрізах 
часниково-пряною сумішшю. Загорнути у 
фольгу. Поставити в холодильник до повно-
го застигання на 8-10 год. Таке сало надзви-
чайно смачне з хроном, гірчицею, овочами, 
зеленню, і, певна річ, із традиційним україн-
ським чорним хлібом і яйцями.
Святкова скумбрія з овочами

ПОТРІБНО: 2 скумбрії, 1 цибулина, 
1 морквина, 300 г капусти броколі, 300 г 
стручкової квасолі, 1 банка консервованої бі-
лої квасолі, 1 перець чилі, 0,5 лимона, 2 ст. л. 
оливкової олії, 3 лаврових листки, мелений 
коріандр за смаком, суміш перців мелених, 
сіль за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: скумбрію розморози-
ти, очистити від голови, хребта, нутрощів 
і порізати порційними шматочками. Трохи 
посолити, поперчити, скропити  лимонним 
соком і залишити на 10 хв. Цибулю дрібно 
порізати. Моркву порізати кубиками. Бро-
колі розібрати на суцвіття. Стручкову квасо-
лю порізати невеликими шматочками. Дріб-
но порізати перчик чилі. Спасерувати цибу-
лю і моркву в олії 5 хв. Перекласти обсмаже-
ні овочі в застелену пергаментом форму для 
випікання. На них помістити броколі і струч-
кову квасолю, посолити і поперчити. Зверху 
викласти скумбрію, посипати спеціями і пер-
чиком чилі, скропити оливковою олією. За-
горнути пергамент конвертиком. Відправи-
ти  скумбрію з овочами у розігріту до 200°С 
духовку на 10 хв. Потім зменшити  темпе-
ратуру до 170°С і готувати ще 7 хв. Подава-
ти скумбрію з овочами в гарячому вигляді з 
консервованою квасолею в якості гарніру.

І ковбаска, і салати –

Оригінальні рецепти до Великоднього столу

будем Пасху 
святкувати

За якихось півтора тижня зустрічатимемо одне з 
найбільших християнських свят – Пасху. Отож, сьогодні 
пропонуємо господиням рецепти різної смакоти до 

Великоднього столу. 
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Дозвілля

Відповіді

Чоловікові присудили сто три гривні 
штрафу за побиття тещі.

- А чому саме сто три? - поцікавився 
винуватець у свого адвоката. 

- Три гривні - штраф, а сто гривень - 
податок на задоволення.

  
Російський мажор прилетів до Лон-

дона. Поселився в готель і каже покоївці:
- Пліз, ту ті ту ту ту!
Покоївка не знає, що це означає. 

Звертається за допомогою до адміні-

стратора. Той «перекладає»:
- Росіянин просить два чаї у двад-

цять другий номер.
  

Багатий бізнесмен пояснює архітек-
торові:

- Збудуй на території моєї вілли три 
басейни: один з холодною водою, дру-
гий - з гарячою, третій - без води.

- А без води… навіщо? - здивовано за-
питує архітектор.

- Дехто з моїх друзів плавати не вміє.
  

Наречена каже своєму майбутньому 
чоловікові:

- Замість того, аби приділити мені 
бодай трішки уваги, ти весь вечір граєш 

у карти з моїм батьком.
- Кохана, я б із задоволенням провів 

час з тобою, але де ж ми у такому випад-
ку візьмемо гроші на машину?

  
Бізнесмен прийшов у фірму, чию ре-

кламу побачив у газеті. Директора на 
місці не виявилося. Секретарка пропо-
нує:

- Ви телефончик залишіть. Директор 
повернеться і зв’яжеться з вами.

- Ну, ти даєш! - обурюється той. - Мій 
телефон тисячу баксів коштує.

  
Сидять на лавці дві пліткарки. Одна 

каже іншій: 
- Чули? Мого сусіда дружина зали-

шила.
- Та ви що! І як він це пережив?
- Уже заспокоївся. А спершу думав, 

що збожеволіє від радощів.
  

Американець купив віника. Приніс 
додому. Дружина повертіла покупку в 
руках і запитує:

- А де інструкція?
  

Чоловік прийшов до ворожки. Та роз-
клала карти й каже:

- Ой, красунчику, тобі випала якась 
непевна карта. Бачу, ти хочеш одру-
житися з розкішною блондинкою, але 
якась брюнетка стоїть на заваді.

- Нічого дивного, це моя дружина.

Украiнськi 
жарти

.

Пропоную
Перевезення людей на роботу в Польщу, при 

потребі допоможу знайти підходящу роботу. Те-
лефон: (068) 4329985, Андрій. 

Усі види ремонтних робіт: малярні та шту-
катурні, євроремонт, будівельні роботи. По-
мірні ціни. Телефон: (068) 0570068, Ігор.

Оренда
Здається в оренду нове ліцензоване примі-

щення аптеки. Площа – 75 кв. м. Ціна договір-
на. Тел.: 0964956693.

Інформація про ваше минуле, 
сьогоднішнє і що вас чекає завтра, 
знімаю вроки, вінок безшлюбності, 

поставлю сильний дзеркальний
 захист, можлива особиста

 зустріч і консультація на відстані.
Тел. (096)556-10-28 (питати Інну). 

Ейвон – аромат в подарунок 
і знижка 26% на продукцію 

при безкоштовній реєстрації. 
Замовлення щомісяця не обов’язкові. 

Можливості кар’єрного зростання 
та створення власного бізнесу. 

Телефонуйте на номер: 0961253885

Продаю
Піноблоки (недорого)
Телефон: (097) 3306287
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ГОРОСКОП
з 20 до 26 квiтня
Овен  

Ви зможете реалiзувати 
свої плани на перспективу. 
У вас буде менше вiльного 
часу, але це компенсують 
додатковi прибутки. На ви-
хідних проведіть час із рід-
ними. 
Телець 

Цього тижня вам щасти-
тиме у всьому. Можливе під-
вищення. Насолоджуйтеся 
життям і не бійтеся прийма-
ти важливі рішення. На ви-
хідних відпочиньте на при-
роді. 
Близнюки

На цьому тижнi 
очiкується чимало роботи. 
Бiльше уваги придiляйте ро-

дичам, iнакше конфлiкти на-
довго виб’ють вас зi звично-
го ритму життя.
Рак 

Намагайтеся першими 
йти на компромiси. Не давай-
те нiкому приводу поставити 
себе у незручне становище. А 
ще пам’ятайте про відпочи-
нок –  вам він не завадить. 
Лев 

Не будуйте складних 
планiв, оскiльки реалiзувати 
їх зможете у другiй половинi 
тижня. В особистому життi 
очiкуються позитивнi змiни.
Діва 

З’являться  багато-
обiцяючi зв’язки, партне-
ри нарештi погодяться з ва-
шими проектами. Ще трохи 
терпiння, i справи зрушаться 
з мертвої точки.

Терези 
Розвиток подiй цiлком 

залежатиме вiд вашо-
го оточення. Рiднi бу-
дуть вашою опорою, а ко-
леги вирiшуватимуть, чи 
пiдставляти вам плече у 
складних ситуацiях.
Скорпіон 

Робота потребує 
об’єднання зусиль - тiльки ко-
лективна праця дасть бажанi 
результати. Будьте готовi до 
будь-яких поворотiв долi. Ви-
хідні проведіть у колі роди-
ни.
Стрілець 

Нарештi вдасть-
ся вiдпочити вiд шалено-
го ритму життя. Вiдвiдайте 
культурнi заклади, салон 
краси або купiть собi щось 
гарне. Очікуйте матеріально-
го прибутку.

Козеріг 
Усе складеться сприятливо 

за умови, якщо будете працю-
вати, не покладаючи рук. Вашi 
друзi допомагатимуть вам у 
досягненнi мети. У вихідні по-
старайтеся гарно відпочити . 
Водолій 

Спiвробiтники перекла-
датимуть свої проблеми на 
вашi плечi. Навчiться говори-
ти «нi», iнакше не залишить-
ся часу на власнi справи. По-
верніться до вирішення при-
забутих проблем.
Риби 

Вам треба змiнити 
пiдхiд до життя. Можливо, 
матерiальнi проблеми при-
несуть розчарування, але 
все вирішиться у недалекій 
перспективі. Щоб налагоди-
ти стосунки з близькими, 
бiльше спiлкуйтеся з ними.

Вітаємо!
Хорошого чоловіка, 
батька та дідуся

Георгія 
Степанови-
ча Луцика

із с. Лози 
Збаразького

 району
з 65-річчям!

Пропливає долі неспокійна річка,
А за нею линуть роки-журавлі!
Ось і загорілася вже 65-та свічка
Вам на ювілейному столі!
Не сумуйте, що літа минають,
Ще до століття – довгий вік!
Із ювілеєм Вас вітаєм,
Хай буде радісним кожен наступний рік!
Нехай життя здається добрим дивом
І плідні будуть справи та шляхи,
Нехай живеться легко і щасливо,
Благословенні будьте Богом і людьми!

З любов’ю та повагою - 
дружина, діти та онуки.

Сьогодні відзначає 65-літній ювілей неординарна людина, 
люблячий батько, щасливий дідусь та мудрий керівник, 

Заслужений працівник соціальної сфери України, чиє 
ім’я вписано до Всеукраїнської книги 

«Велич та пошана», директор Почаївського 
психоневрологічного будинку-інтернату 

Василь Антонович Мисько

Шановний  Василю Антоновичу!
 У день Вашого 65-річного ювілею прийміть щирі й теплі  

привітання та найкращі побажання від колективу  Почаївсько-
го психоневрологічного інтернату!

Ми знаємо Вас, як  висококваліфікованого, вмілого органі-
затора і керівника, який по праву може пишатися набутим до-
свідом,  успіхами та досягненнями.

Притаманні Вам багатогранний талант, людяність, добро-
та, відданість справі є гідним прикладом для тих, хто працює 
поруч з Вами.

Від усього серця бажаємо Вам міцного здоров’я, родинного 
щастя, радості та натхнення, життєвого благополуччя, нових 
вагомих здобутків у професії.

Нехай тепло та затишок родинної оселі надійно захищають 
Вас від життєвих негараздів, а майбутнє подарує ще багато на-
повнених творчими пошуками, земними радощами та велич-
ними задумами років.

 Профкомітет і адміністрація  Почаївського 
психоневрологічного інтернату.

 Прожиті літа засіяні добрим врожаєм…

Тридцять три роки життя він присвятив со-
ціальній сфері. Надзвичайно вимогливий до 
себе та працівників, дисциплінований, спра-
ведливий. Уміє поставити завдання, створити 
сприятливі умови і відшукати правильні шля-
хи для їх виконання. Користується авторите-
том серед підопічних, підлеглих, а також ко-
лег - керівників, як беззаперечний патріарх со-
ціальної сфери на Тернопіллі.  Василь Антоно-
вич є дуже чуйною людиною, не раз  доводило-
ся бачити на його обличчі сльози співчуття чу-
жому горю.

А починалося все у далекому 1983 році. 
Будинок-інтернат знаходився в будівлі мо-
настиря, з якого совєцька влада вигнала чен-
ців. Богослужебні приміщення були перетво-
рені в склади, пристосовані під інші потреби 
інтернату. Але  минув час і монахи поверну-
лися у свої законні будівлі. І вони, і прихожа-
ни, і паломники були приємно вражені, що під  
мудрим керівництвом Василя Антоновича не 
були зіпсовані чи пошкоджені церковні розпи-
си, ікони, фрески.

Про розум, досвід та далекоглядність керів-
ника свідчить ще один факт. У 2007 році гази-
фікували котельню інтернату. За твердопалив-
ними котлами, які, здавалось, стали непотріб-
ними, вишикувалась черга покупців. Та наш 
керівник відмовився їх продавати. Завдяки 

цьому рішенню зараз установа  витрачає учет-
веро менше бюджетних коштів на опалення, 
ніж при використанні газу.

Приємно дивитись на усміхнені обличчя за-
доволених підопічних, котрі живуть у світлих, 
охайних, по-домашньому облаштованих пала-
тах, де в кожній є телевізор, на стінах – виши-
ті ікони та рушники. На подвір’ї  милують око 
турботливо доглянуті квітники. Також ошатна 
територія підсобного господарства. А он там, 
вдалині, на нашому полі працює трактор. З 
банно-прального комбінату долинають звуки  
пральних машин. На майданчику команда фут-
болістів готується до чергової поїздки в Київ 
на турнір  SENI-CUP, у кімнатах відпочинку ви-
рують пристрасті над шаховими та шашкови-
ми дошками. Усе в інтернаті працює як єди-
ний злагоджений механізм, бо  натхненником 
і двигуном цього механізму є непересічна лю-
дина – Василь Антонович, прожиті літа якого 
засіяні добрим врожаєм.

Тож в день славного ювілею колектив ін-
тернату зичить ювілярові міцного здоров’я, 
творчої наснаги, сімейного щастя та благопо-
луччя, щирих друзів, здійснення мрій. З роси і  
води Вам, Василю Антоновичу!

Колектив Почаївського психоневро-
логічного будинку-інтернату.

Замовити вітання 
для своїх рідних, 

близьких та друзів можна 
безпосередньо у редакції 
тижневика “Наш ДЕНЬ“, 

або за телефоном 
(0352) 40-77-60.  

Ціна привітання - 
від 50 грн.

індекс - 68710

У ціну газети враховано вар-
тість поштових послуг:  при-
йом та доставка видання до 

передплатників

Передплатити «Наш ДЕНЬ»  
можна у будь-якому поштовому  

відділенні або у листоноші.

Передплата-2016 на

«Наш ДЕНЬ»
незалежний   громадсько-політичний   тижневик Тернопілля

1 місяць – 12,93 грн.
     3 місяці – 38,09 грн.
          6 місяців –  74,48 грн.
              8 місяців – 99,84 грн.


